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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

27.11.2019    Зала  засідань  міської    ради   

 

 

 1.  Про  забезпечення життєдіяльності міста під час ускладнення 

погодних умов в осінньо-зимовий   період  2019-2020  років. 

 Інформує:  Коваль Л.В. – керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету (апарату) міської ради. 

 2. 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. 

 3. Про  розгляд Акту про  виконання   виконкомом Татарбунарської 

міської ради делегованих   повноважень органів   виконавчої    влади   

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за   

2018 рік. 

 Інформує:  Коваль Л.В. – керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету (апарату) міської ради. 

 4. Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом  

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної 

особи - підприємця Бурлаченка Олега Володимировича. 

 Інформує: Катанов І.В. - начальник відділу земельних відносин 

виконавчого комітету (апарату) міської ради. 

 5. Різне. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 

27.11.2019                     №   

  

Про  забезпечення життєдіяльності міста під час ускладнення погодних 

умов в осінньо-зимовий   період  2019-2020  років 

 

Керуючись статтею 30, частиною шостою статті  59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньо-

зимовий період 2019-2020 років,  виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Утворити міський оперативний штаб для здійснення контролю за 

проходженням опалювального сезону,  реагування на надзвичайні ситуації, 

події під час осінньо-зимового періоду 2019-2020 років у складі, що 

додається. 

 

2. Міському оперативному штабу забезпечити: 

1) контроль за сталим проходженням опалювального сезону 2019-2020 

років в місті; 

2)   координацію заходів з оперативного реагування на надзвичайні 

ситуації, події; 

3) своєчасне реагування на ускладнення погодних умов, недопущення 

нещасних випадків і підвищення рівня травматизму; 

4) усунення недоліків у роботі об’єктів житлово-комунального 

господарства під час осінньо-зимового періоду 2019-2020 років; 

5) підтримання необхідних температурних умов функціонування 

дошкільних навчальних закладів; 

6) постійний контроль за станом санітарно-епідемічного благополуччя 

населення міста; 

7) належне утримання вулиць, доріг та територій загального 

користування у місті; 

8) проведення роз’яснювальної роботи серед населення міста щодо 

безпеки життєдіяльності протягом осінньо-зимового періоду. 



 

3. Заступнику міського голови Лєсніченку О.В.: 

1) організувати телефонну «гарячу лінію» в адміністративному 

приміщенні  виконавчого комітету міської ради за  номерами  3-33-55, 3-32-

40; 

2) номери телефонів такої ліній довести до відома мешканців міста. 

 

4. Членам міського оперативного штабу – керівникам  КП 

«Водопостачальник», КП «Бесарабія»  та Управління майном комунальної 

власності та забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради  

утворити мобільні ремонтні бригади. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

 

      Проект рішення підготовлено   

      виконавчим комітетом (апаратом)  

      міської ради 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 
        Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету 

Татарбунарської міської ради 

від 27.11.2019 

№  

 

Склад міського оперативного штабу для здійснення контролю за 

проходженням опалювального сезону,  реагування на надзвичайні ситуації, 

події під час осінньо-зимового періоду 2019-2020 років 

 

Лєсніченко Олександр Вадимович - заступник міського голови,  

керівник штабу; 

Члени оперативного штабу: 

Даскалєску Ольга Євдокимівна - керівник Управління майном 

комунальної власності та 

забезпечення благоустрою у 

місті Татарбунарської міської 

ради; 

Дімоглов Костянтин Костянтинович - голова правління ПАО 

«АТП-15143», член 

виконавчого комітету; 

Катанов Ігор Володимирович - начальник  відділу 

земельних відносин 

виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

Кравченко Валентин Миколайович - начальник Татарбунарського 

РЕМ, член виконавчого 

комітету; 

Кобушкіна Тамара Олександрівна - директор КП 

«Водопостачальник»; 

Котовенко Денис Юрійович - директор КП «Бесарабія»; 

Школа Роман Вікторович - начальник Татарбунарського 

міськрайонного сектору 

Головного управління 

державної служби 

надзвичайних ситуацій 

України в Одеській області, 

член виконавчого комітету 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету    Л.В.Коваль 

 

 



2 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
27.11.2019                  №_______ 

 

 

 

 

 

  

 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  листопаді 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  27.11.2019 

            №____ 

                                                    

С П И С О К 

   жителів міста  на  надання  матеріальної  допомоги   на  лікування, 

поховання  в   листопаді   2019  року 

 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету                                                        Л.В.Коваль 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

П.І.Б. 

 

Адреса 

 

Статус 

Призначення 

допомоги 

Сума 

Грн. 

      

      

      

      

      

      

      



 3 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
27.11.2019                           №    

 

Про  розгляд Акту про  виконання   виконкомом Татарбунарської 

міської ради делегованих   повноважень органів   виконавчої    влади   

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

за   2018 рік 

 

 Керуючись  главою 2, частиною шостою статті 59  Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.09.1999 року №  339 «Про затвердження порядку контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

органів виконавчої влади», та  розглянувши Акт про  виконання   

виконкомом Татарбунарської міської ради делегованих   повноважень 

органів   виконавчої    влади   відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» за   2018 рік   від 30.07.2019 року, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

           1. Акт про  виконання   виконкомом Татарбунарської міської ради 

делегованих   повноважень органів   виконавчої    влади   відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за   2018 рік  взяти 

до відома (додається). 

 

 2. Структурним підрозділам виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради   забезпечити виконання рекомендацій  

Татарбунарської районної державної адміністрації щодо  виконання  

делегованих повноважень  у   галузі будівництва, житлово-комунального 

господарства, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку. 

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення  залишаю за собою. 

Міський голова                              А.П. Глущенко  

      



4  питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 27.11.2019                                  №  

                               

Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом  

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної 

особи - підприємця Бурлаченка Олега Володимировича 

  

           Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», статтею 28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», наказом Мінрегіонбуду від 21.10.2011 року № 244 

«Про затвердження  Порядку  розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 22.11.2011 року за № 1330/20068 (далі Порядок), 

розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Бурлаченка Олега 

Володимировича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Визнати доцільним розміщення за паспортом прив’язки 

тимчасової споруди та вагів для багато вантажного транспорту для 

провадження підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем 

Бурлаченком Олегом Володимировичем, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. Степова,  з площею 

благоустрою 500 кв.м. з них під тимчасовою спорудою № 105 – 15 кв.м., 

згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

2. Рекомендувати фізичній особі - підприємцю Бурлаченку Олегу 

Володимировичу отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, 

погоджений відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури 

та житлового комунального господарства Татарбунарської 

райдержадміністрації та погодити розміщення тимчасової споруди і вагів з 

Національною поліцією України, КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК», 

Татарбунарськими РЕМ, ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та ТОВ «АТРАКОМ». 



     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                      А.П.Глущенко 

     Проект підготовлений відділом земельних  

     відносин виконавчого комітету (апарату)  

     міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


