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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

26.12.2019    Зала  засідань  міської    ради   

 1. Про затвердження плану роботи виконавчого  комітету    

Татарбунарської      міської    ради  на І квартал 2020 року. 

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

комітету (апарату) міської ради. 

 2. Про погодження проекту програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Татарбунари на  2020 рік. 

Інформує: Лєсніченко О.В. – заступник міського голови. 

 3. Про  погодження переліку об’єктів та видів громадських робіт на 

території Татарбунарської міської на  2020 рік. 

 4. Про визначення   переліку  видів та об’єктів    суспільно корисних 

робіт для порушників, які відбуватимуть адміністративне стягнення  на 

території Татарбунарської міської ради  на 2020 рік. 

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

комітету (апарату) міської ради. 

 5. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2019                      №  
 

Про затвердження плану роботи виконавчого  

комітету    Татарбунарської      міської    ради  

на І квартал 2020 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 І квартал 2020 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 

        26.12.2019     

№  

  

 

ПЛАН  РОБОТИ 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  НА  I  КВАРТАЛ  2020  РОКУ 
 

I. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ПИТАНЬ ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ 

РІШЕНЬ НА ЗАСІДАННІ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

СІЧЕНЬ 

 

1. Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради  за 2019 рік. 

     Відділ з питань діловодства та контролю -

      секретаріат ради та виконавчого комітету 

 

2. Про затвердження списку квартирного обліку громадян у виконкомі 

Татарбунарської міської ради в 2020 році. 

    Керівник управління майном комунальної  

     власності   та забезпечення благоустрою у місті 

     Татарбунарської  міської ради 

 

 

     ЛЮТИЙ 
 

1. Про стан здійснення виконавчим комітетом Татарбунарської міської 

ради делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2019 році. 

    Керуючий справами  (секретар)  виконкому 

 

 2. Про виконання програми соціально-економічного розвитку міста 

Татарбунари за 2019 рік. 

     Заступник міського голови 

 

3. Про  виконання міського бюджету за 2019 рік. 

    Відділ бухгалтерського обліку виконавчого  

     комітету (апарату) міської ради 

 

4. Про роботу КП «Водопостачальник» у 2019 році. 

    Директор КП «Водопостачальник» 



 

5. Про роботу КП «Бесарабія» у 2019 році. 

    Директор  КП «Бесарабія» 

 

 

              БЕРЕЗЕНЬ 

    

 1.  Про план роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради на II квартал 2020 року. 

    Керуючий справами  (секретар)  виконкому 

    

ІІ. ЗАХОДИ МІСЬКВИКОНКОМУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО- МАСОВОЇ  РОБОТИ 

 

1. Відзначення Дня Соборності України. 

   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

    ради та виконавчого комітету 

 

2. Відзначення Міжнародного жіночого дня. 

    Відділ з питань діловодства та контролю -   

    секретаріат  ради  та виконавчого комітету 

    

3. Відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення.  

   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

    ради та виконавчого комітету 

    

4. Підготовка звіту про виконання делегованих повноважень органів 

виконавчої влади виконкомом міської ради у 2018 році. 

   Керуючий справами  (секретар) виконкому 

 

5. 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 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2019                                       №  
 

Про погодження проекту програми соціально-економічного  

та культурного розвитку міста Татарбунари на  2020 рік 

 

Керуючись статтями 27, 52, частиною шостою статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

 ВИРІШИВ:  

 

1. Погодити проект Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Татарбунари на 2020 рік згідно з додатком.  

 

2. Вважати основним завданням виконавчих органів міської ради, 

керівників підприємств та установ комунальної  власності  міста 

забезпечення безумовного виконання основних показників програми 

соціально-економічного та культурного розвитку міста Татарбунари.  

 

3. Доручити заступнику міського голови Лєсніченку О.В. доповісти на 

сесії міської ради про проект Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Татарбунари на 2020 рік. 

 
 4. Контроль за виконанням цього рішення   покласти на  міського 

голову Глущенка А.П. 

 

 

 

Міський голова                      А.П. Глущенко 

 

       Проект рішення підготовлено  

       виконавчим комітетом    

       (апаратом) міської ради 

 



3 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
26.12.2019                №  

 

 Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 30
1
 та 321

3
 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, статей  36, 39 Кримінально-виконавчого  кодексу України, 

розглянувши клопотання   начальника Татарбунарського районного сектору 

філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області  Мукієнко А.М. про погодження 

переліку об’єктів та видів громадських робіт,  виконком Татарбунарської 

міської ради 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Погодити Управління майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою у місті Татарбунарської міської ради та КП 

«Водопостачальник», об’єктами, де засуджені, яких судом притягнуто до 

кримінальної відповідальності у виді громадських робіт та  порушники, на 

яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, 

будуть відбувати  покарання або виконуватимуть стягнення в 2020 році. 

   

 2. Визначити   відповідальних за здійсненням контролю за виконанням 

особами громадських робіт  та дотриманням правил техніки безпеки  на 

робочому місці  під час відбування громадських робіт, який проводити з 

своєчасним повідомленням Татарбунарського районного сектору ДУ «Центр 

пробації» про ухилення, переведення на інше місце, появу на роботі в стані 

алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння, порушення 

громадського порядку, ведення обліку та щомісячне інформування про 

кількість відпрацьованих годин та їх ставлення до праці – керівника  

Управління майном комунальної власності та забезпечення благоустрою у 

місті  Татарбунарської міської ради Даскалєску О. Є. та директора КП 

«Водопостачальник»  Кобушкіну Т.О.  

 

Про  погодження переліку об’єктів та видів громадських робіт на 

території Татарбунарської міської на  2020 рік 



 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова           А.П. Глущенко 

     

     Проект рішення підготовлено виконавчим  

     комітетом (апаратом)   міської ради 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток  

до рішення виконкому 

Татарбунарської міської ради  

від 26.12.2019 

№  

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

 

видів  громадських робіт, які засуджені, яких судом притягнуто до 

кримінальної відповідальності   та порушники, на яких накладено 

адміністративне стягнення   будуть  відбувати покарання  або 

виконуватимуть адміністративне стягнення   у 2020  році 

 

1.  Усі види робіт, пов’язані з благоустроєм у місті: скошування 

узбіччя доріг, газонів, територій парків та скверів, підрізання кущів та дерев, 

посадка і обкопування дерев, прибирання вулиць, завантаження сміття 

вручну, побілка, очистка бордюрів, лотків, побілка фасадів будинків 

житлового фонду, земляні роботи, підсобні роботи. 

 

2.  Прибирання кладовищ, посипка підйомів на автошляхах, очистка 

громадських туалетів, фарбування авто зупинок, будівництво та ремонт 

парканів, завантаження палива та заготівля дров для опалення, розбирання 

аварійних будівель та інші види громадських робіт, які не суперечать 

законодавству України і не носять характер шкідливих для життя і здоров’я. 

 

3. Некваліфіковані роботи на  КП «Водопостачальник»: земляні 

роботи. 

 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету     Л.В.Коваль 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          
 

 



4 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2019           №  

Про визначення   переліку  видів та об’єктів    суспільно корисних робіт 

для порушників, які відбуватимуть адміністративне стягнення  на 

території Татарбунарської міської ради  на 2020 рік  

  

 Відповідно до  підпункту 17 пункту «б» статті 34 та статті 38 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 7 

грудня 2017 року № 2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання 

шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів», розглянувши клопотання Татарбунарського районного 

сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській області від 

щодо  визначення переліку видів та об’єктів суспільно корисних робіт,  

виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради  

ВИРІШИВ:  

 1. Визначити  перелік видів  суспільно корисних робіт, які мають 

виконуватись особами, що вчинили адміністративні правопорушення та на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-

корисних робіт на території у місті Татарбунарської міської ради на 2020 рік 

згідно додатку. 

        2. Визначити об’єкти відбування суспільно корисних робіт особами, що 

вчинили адміністративні правопорушення та на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт Управління 

майном комунальної власності та забезпечення благоустрою на території у 

місті Татарбунарської міської ради та КП «Водопостачальник». 

 3. Керівникам визначених підприємства, установи: 

         3.1.  Призначити відповідальних за організацію і контроль за  виконання 

суспільно корисних робіт та налагодити взаємодію з  Татарбунарським 

районним сектором філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській 

області;  



   

 3.2. Своєчасно повідомляти Татарбунарський районний сектор філії 

Державної установи «Центр пробації» в Одеській області про ухилення 

порушника від виконання суспільно корисних робіт, переведення на інше 

місце, появу на роботі в стані алкогольного, токсичного або наркотичного 

сп’яніння, порушення громадського порядку, ведення обліку та щомісячне 

інформування про кількість відпрацьованих годин та їх ставлення до праці; 

   

 3.3. Нараховувати плату порушнику за виконання суспільно корисних 

робіт та перераховувати її на відповідний рахунок органу державної 

виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати 

аліментів. 

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

 

Міський голова        А.П. Глущенко 

 

        Проект рішення    

        підготовлено виконавчим  

        комітетом  (апаратом)   

        міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 



         Додаток  

до рішення виконкому 

Татарбунарської міської ради  

від 26.12.2019 

№  

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

 

видів  суспільно-корисних робіт, які порушники відбуватимуть  на території 

Татарбунарської міської ради  у 2020 р. 

 

1.  Усі види робіт, пов’язані з благоустроєм у місті: скошування узбіччя доріг, 

газонів, територій парків та скверів, підрізання кущів та дерев, посадка і 

обкопування дерев, прибирання вулиць, завантаження сміття вручну, побілка, 

очистка бордюрів, лотків, побілка фасадів будинків житлового фонду, земляні 

роботи, підсобні роботи. 

 

2.  Прибирання кладовищ, посипка підйомів на автошляхах, очистка громадських 

туалетів, фарбування авто зупинок, будівництво та ремонт парканів, 

завантаження палива та заготівля дров для опалення, розбирання аварійних 

будівель та інші види  робіт, які не суперечать законодавству України і не 

носять характер шкідливих для життя і здоров’я. 

 

3. Некваліфіковані роботи на  КП «Водопостачальник»: земляні роботи. 

 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету     Л.В.Коваль 

 

 
 
 


