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МАТЕРІАЛИ 
засідання виконавчого комітету 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

25.09.2018    Зала  засідань  міської    ради   

14.00 

 1. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету  
Татарбунарської   міської    ради  на ІV  квартал 2019  року. 
 Інформує: Коваль Л.В. – керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету (апарату) міської ради. 
 
2. Про    підсумки  оздоровлення та відпочинку дітей в 2019 році. 
 Інформує: Лєсніченко О.В. – заступник міського голови. 
3. Про   стан підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства міста  
до   роботи   в   осінньо-зимових  умовах 2019-2020  років.   
 Інформують: -  
  - Кобушкіна Т.О. - директор КП «Водопостачальник»; 
 - Котовенко Д.Ю. – директор КП «Бесарабія»; 
 - Даскалєску О.Є.- керівник управління майном комунальн6ої власності 
та забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради.   
 4. Про надання адресної матеріальної допомоги  жителям  міста. 
 Інформує: Кравець Н.О.- завідувач сектору з питань бюджету та 
інвестицій відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
міської ради. 
 5. Різне. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 питання порядку денного 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
25.09.2019             №   
 
Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету  

Татарбунарської  міської    ради  на 

ІV  квартал 2019  року 

 
 Відповідно до  статей 40, 52, частини шостої статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету  Татарбунарської міської ради від 20 січня 2016 року № 1, з метою 
організації роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради на ІV   квартал 2019 року (додається). 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В., керуючого справами (секретаря) виконкому 
Коваль Л.В. 
 
 
Міський голова           А.П. Глущенко 
 
 
        Проект рішення підготовлено 
        виконавчим комітетом   
        (апаратом) міської ради 
 
 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення виконавчого комітету 
        Татарбунарської  міської  ради 
        25.09.2019   

          №   
 

ПЛАН  РОБОТИ 
ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  НА ІV  КВАРТАЛ  2019  РОКУ 
 

I. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ПИТАНЬ ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ 
РІШЕНЬ НА ЗАСІДАННІ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
Жовтень 

 
  

1. Про підсумки виконання міського бюджету за  9 місяців 2019 року. 
 

Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
 

2. Про підсумки виконання основних показників програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста Татарбунари  за 9 місяців 2019 
року. 

 
Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
 

  
     Листопад  

 
1. Про проект  основних показників програми соціально-економічного 

розвитку міста Татарбунари  на   2019 рік. 
 

Заступник міського голови 
     

2.  Про забезпечення життєдіяльності міста під час ускладнення 
погодних умов в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. 

Заступник міського голови   
      

 
           Грудень 



    
 1.  Про план роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради на I квартал 2020 року. 
    Керуючий справами  (секретар)  виконкому 
 
2. Про проект   бюджету м. Татарбунари  на 2020 рік. 
 

Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату)    

  
     
ІІ. ЗАХОДИ МІСЬКВИКОНКОМУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО- МАСОВОЇ  РОБОТИ 
 

1. Відзначення  міжнародного дня людей похилого віку. 
   Відділ з питань діловодства та контролю -   

    секретаріат  ради  та виконавчого комітету, 
сектор з питань бюджету та інвестицій  відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) міської ради  

 
2. Відзначення Дня  працівників освіти.  

Відділ з питань діловодства та контролю -   
секретаріат  ради  та виконавчого комітету, сектор з 
питань бюджету та інвестицій  відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) міської ради  
 

 
      3.  Відзначення Дня    захисника України. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
4. Відзначення  визволення  України від фашистських загарбників. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
      5. Відзначення  Дня  юриста. 



Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

    
6. Відзначення  Всесвітнього  дня пошти.    

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

7. Відзначення Дня автомобіліста. 
    

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
8. Відзначення  Дня працівників соціальної сфери. 

Відділ з питань діловодства та контролю – 
секретаріат ради та виконавчого комітету, сектор з 
питань бюджету та інвестицій  відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) міської ради  
 

 
9. Відзначення Дня Гідності та свободи. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 
 

10. Відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій в 
Україні. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 
 

11. Відзначення  Дня працівників сільського господарства. 



Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

12. Відзначення Дня працівників прокуратури. 
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
13. Відзначення Міжнародного дня інвалідів. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
14. Відзначення Дня Збройних  Сил України. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
15. Відзначення Дня місцевого самоврядування  в Україні. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
16. Відзначення Дня ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
17. Відзначення Дня працівників суду 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 



бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
18. Відзначення Дня Святого Миколая. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
19. Відзначення Дня енергетика. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
20. Відзначення  новорічних свят. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 
 

 
       20. Виїзди за місцем проживання заявників з метою перевірки 
достовірності та повноти фактів, викладених у зверненнях громадян, та 
наслідків вирішення питань. 

 
   Заступник міського голови 

 
 
 
 
Керуючий справами  (секретар) 
виконавчого комітету        Л.В.Коваль 
 
 
 
 

 
 
 



2 питання порядку денного 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.09.2019                                        №   
 
Про    підсумки  оздоровлення та відпочинку дітей в 2019 році      
 
 Відповідно до статей 27, 40, частини шостої статті 59 Закону  України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію 
заступника міського голови Лєсніченка О.В.  про підсумки  оздоровлення та 
відпочинку дітей в 2019 році , виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Інформацію заступника міського голови Лєсніченка О.В.  про 
підсумки  оздоровлення та відпочинку дітей в 2019 році прийняти до відома 
(додається). 
 
  

2. Контроль за  виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
  
 
 
Міський голова        А.П. Глущенко 
 
 
       Проект рішення підготовлено  
       сектором з питань бюджету та  
       інвестицій відділу бухгалтерського 
       обліку виконавчого комітету   
       (апарату) міської ради 
 
 
 
 
 



3 питання порядку денного 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.09.2019                                 №   
 
Про   стан підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства  

міста  до   роботи   в   осінньо-зимових  умовах 2019-2020  років      

 

 Відповідно до статей 30,  40, частини шостої статті 59 Закону  України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», директора КП «Водопостачальник»  
Кобушкіної Т.О., директора КП «Бесарабія» Котовенка Д.Ю., керівника 
управління майном комунальної власності та забезпечення благоустрою у 
місті про стан підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства міста  
до   роботи   в   осінньо-зимових  умовах 2019-2020  років, виконавчий 
комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Інформацію директора КП «Водопостачальник»  Кобушкіної Т.О., 
директора КП «Бесарабія» Котовенка Д.Ю., керівника управління майном 
комунальної власності та забезпечення благоустрою у місті Татварбунарської 
міської ради Даскалєску О.Є. про стан підготовки об’єктів  житлово-
комунального господарства міста  до   роботи   в   осінньо-зимових  умовах 
2018-2019  років прийняти до відома (додається). 
 
 2. Контроль за  виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
  
 
Міський голова        А.П. Глущенко 
         
 
       Проект рішення підготовлено  
       виконавчим комітетом    
       (апаратом) міської ради 

 



4 питання порядку денного 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
25.09.2019                  №_______ 

 
 
 
 
 

 Відповідно підпункту 4  пункту  «а»  статті  28, частини шостої статті 
59    Закону України   «Про    місцеве самоврядування в Україні»,  рішення 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  від 28.04.2016 року № 
54 «Про  затвердження  Положення  про порядок           надання         адресної  
матеріальної  допомоги мешканцям м. Татарбунари (зі змінами), рішень 
міської ради від  30  листопада 2018 р. № 724-VII «Про міський бюджет на 
2019 рік»,  від   18.01.2016  року  № 23-VII  «Про затвердження міської 
програми «Милосердя в дії»   на   2016-2020 роки»,  розглянувши   заяви  
громадян  про  надання матеріальної допомоги,   виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
 В И Р І Ш И В : 
 
 1. Надати адресну матеріальну допомогу  на лікування,  поховання   
жителям    міста  в  вересні 2019 року   згідно додатку. 
 
 2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету  (апарату)  
міської  ради             (Лютикова Л.С.)  забезпечити перерахування коштів   по  
міській програмі  «Милосердя в дії»  в  межах  обсягів  фінансування  на  
2019  рік  відповідно до пункту  1  цього рішення. 
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на заступника  
міського голови Лєсніченка  О.В. 
 
Міський голова                                                                       А.П. Глущенко 
 
     Проект рішення підготовлено сектором з питань 
                      бюджету та інвестицій відділу бухгалтерського 

       обліку виконавчого комітету (апарату)  
        

Про надання адресної матеріальної 
допомоги  жителям  міста 
 



        Додаток  
                                            до   проекту рішення   

     виконавчого     комітету   
              Татарбунарської міської ради 

                                  від  25.09.2019 
            №____ 

                                                    
С П И С О К 

   жителів міста  на  надання  матеріальної  допомоги   на  лікування, 
поховання  в   вересні   2019  року 

 
 
 
Керуючий справами 
(секретар) виконавчого комітету                                                        Л.В.Коваль 
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П.І.Б. 
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