ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 181

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради
26.12.2019
№ 181
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
ОРГАНІЗАЦІЙНО- МАСОВОЇ РОБОТИ

ЩОДО

ПРОВЕДЕННЯ

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

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 182

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
голову Глущенка А.П.

Міський голова

покласти на міського

А.П. Глущенко

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради
від 26.12.2019
№ 182
ПРОГРАМА
соціально-економічного розвитку міста Татарбунари
на 2020 рік
Паспорт
місцевої цільової програми Програма соціально-економічного розвитку
міста Татарбунари на 2020 рік
1. Ініціатор розроблення програми (замовник): виконавчий комітет
Татарбунарської міської ради
2. Розробник програми: виконавчий комітет (апарат) Татарбунарської
міської ради
3. Термін реалізації програми: 2020 рік
4. Етапи фінансування програми: щомісячно.
5. Очікувані результати виконання програми:
- збереження трудового та економічного потенціалу м. Татарбунари;
- створення сприятливого середовища для залучення інвестицій;
- забезпечення надходження до бюджету;
- забезпечення фінансування комунальних установ міста;
- розвиток комунального господарства та покращення якості комунальних
послуг;
- забезпечення добробуту територіальної громади, соціальних гарантій і
соціального захисту та збереження робочих місць.
6. Термін проведення звітності: по закінченню терміну дії.
Вступ
Проект Програми соціально-економічного розвитку міста Татарбунари на
2020 рік (далі – Програма) розроблена на основі аналізу соціальноекономічної ситуації міста та поданих пропозицій у відповідності до Закону
України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», Постанови Кабінету
Міністрів України від 26.04.2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку та складання
проекту державного бюджету», та інших нормативно – правових актів.
Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних дій, запровадження
чіткого механізму взаємодії між владою та усіма суб’єктами господарювання,
спрямованих на забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки та
запобігання економічному спаду. Реалізацію намічених заходів та досягнення

прогнозних показників передбачається здійснювати через економічні важелі
державного регулювання та шляхом виконання регіональних цільових
програм. В основу Програми покладені ключові показники розвитку міста та
місцевих цільових програм з питань соціально-економічного розвитку міста.
Реалізація Програми дасть можливість підвищити конкурентоспроможність
та інвестиційну привабливість економіки міста, створити сприятливі умови
для підвищення ділової активності суб’єктів господарювання, збільшення
бюджетних надходжень та доходів населення, розвитку соціальної
інфраструктури, вирішення екологічних проблем міста.
1. Мета
Програми соціально-економічного розвитку міста Татарбунари на 2020 рік є:
1. Збереження економічного потенціалу міської ради в умовах економічної
кризи.
2. Соціальний захист населення, шляхом реалізації міських програм.
3. Запровадження політики виваженого діалогу між владою і бізнесом у
питаннях ведення підприємницької діяльності, зниження адміністративних
бар’єрів для його розвитку та податкової політики.
4. Забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету, збереження
інвестиційної
привабливості
та
конкурентоспроможності
завдяки
ефективному використанню наявного економічного потенціалу.
5. Для досягнення поставлених цілей і завдань регіональна політика буде
формуватися і реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні
умови для збереження економічного потенціалу міста, підвищення її
самодостатності.
2. Цілі
Комфорт - створення комфортних умов проживання в місті Татарбунари ,
розвиток м. Татарбунари як гарного, чистого і безпечного міста для його
громадян, гостей і наступних поколінь.
Громадянин - всебічний розвиток громади міста через культурний розвиток,
освіту, фізкультуру і спорт, участь громадян в управлінні містом. Виховання
місцевого патріотизму.
Робота - зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення
інвестицій, створення робочих місць.
Здоров’я - забезпечення збереження здоров’я громади міста та надання їй
якісної медичної допомоги.
Ресурси - ефективне використання ресурсів (власних та залучених) для
диверсифікації, збільшення доходної бази бюджету, оптимізація витрат.
3. Основні завдання
1. Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств

2. Розроблення програми енергоефективності Татарбунарської міської ради
на 2017-2020 роки;
3. Залучення та накопичення інвестиційних ресурсів для технічного
переоснащення комунальних підприємств.
4. Належний облік та оптимізація витрат і втрат енергетичних ресурсів.
5. Поетапне переведення котелень комунальних установ на використання
альтернативних видів палива.
6. Утеплення фасадів дошкільних навчальних закладів.
7. Заміна застарілого енергозатратного
обладнання (котли, котельні
установки тощо) з використанням енергозберігаючих технологій.
8. Виконання заходів програми будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання вулиць і доріг комунальної власності м. Татарбунари на 2020 рік.
9. Залучення власників незавершеного будівництва до укладання договорів та
сплати пайових внесків у розвитку інженерно-траспортної та соціальної
інфраструктури міста
10. Реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання в
м.Татарбунари.
11. Реконструкція та капітальний ремонт каналізаційних мереж.
12. Покращення благоустрою територій міста.
13. Будівництво нових та відновлення існуючих мереж освітлення.
14. Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
15. Залучення державних коштів до будівництва каналізаційних мереж.
16. Визначення альтернативних шляхів забезпечення водою міста.
17. Проведення робіт по встановлення меж населених пунктів
18. Підготовка інвестиційних проектів та їх просування.
19. Розбудова та розширення об’єктів надання туристичних послуг.
20. Збільшення потужностей дошкільних навчальних закладів шляхом їх
реконструкції.
21. Сприяння розвитку молодіжних громадських організацій та об’єднань.
4. Очікувальний результат
1. Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств.
2. Покращення якості надання послуг населенню.
3. Економія енергоресурсів та бюджетних коштів.
4. Збільшення обсягів будівельних робіт та введення в експлуатацію
індивідуальних житлових будинків.
5. Поліпшення послуг водопостачання населення та водовідведення в
м.Татарбунари.
6. Розширення площ зелених насаджень .
7. Виконання показників дохідної частини місцевого бюджету на 2020 рік.
8. Залучення капітальних інвестицій.
9. Стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей.

5. Заходи, обсяги та джерела фінансування програми.
№
з/п

1.

Код
Код
Найменування об’єкту, вид
Загальний
Наявність Джерело
Виконавець
ТПКВ тимчас робіт (будівництво,
обсяг
проектно- фінансування
КМБ ової
капітальний ремонт,
фінансування кошторисн (обласний,
класиф реконструкція, реставрація,
грн.
ої
районний, міський,
ікації
тощо)
документа сільський бюджет
видатк
ції, її
розвитку;
ів та
необхідніст спонсорські кошти,
кредит
ь
тощо)
ування
місцев
их
бюдже
тів
0100
Державне управління
0150
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
3132
Капітальний ремонт
170000,00
Міський бюджет Виконавчий
адміністративної будівлі по
комітет (апарат)
вул.. Л. Українки,18 м.
Татарбунарської
Татарбунари, Одеської області
міської ради
6000
Житлово -комунальне господарство
6030

2.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
3110 Придбання машини для
135000,00
Міський бюджет
прочистки
(фонд розвитку)
каналізації КП

КП
«Водопостачальни
к»

"Водопостачальник"
Придбання автомашини
водовозки для КП
"Водопостачальник"
Придбання автомобіля
асенізатора для для КП
«Водопостачальник»

150000,00

Обласний
бюджет

1500000,00

Обласний
бюджет

Буріння свердловини
м.Татрбунари, вул.Трудова,7

450000,00

Державний
бюджет

3210

Монтаж башти «Рожновского»,
вул.Степова

450000,00

Міський бюджет

7.

3210

Капітальний ремонт КНС -1

700 000,00

Обласний
бюджет

8.

3210

Капітальний ремонт КНС -2

1450000,00

Обласний
бюджет

9.

3210

Капітальний ремонт КНС -3

1450000,00

Обласний
бюджет

10.

3132

1500000,00

11.

3132

Капітальний ремонт водогону, вул.
Бесарабська
Придбання насосів

Державний
бюджет
Міський бюджет

3.

3110

4.

3110

5.

3210

6.

80000,00

КП
«Водопостачальни
к»
КП
«Водопостачальни
к»
КП
«Водопостачальни
к»
КП
«Водопостачальни
к
КП
«Водопостачальни
к»
КП
«Водопостачальни
к»
КП
«Водопостачальни
к»
КП «Бесарабія»
КП
«Водопостачальни
к

12.

3210

Поточний ремонт водопровідних
мереж міста Татрбунари

500000,00

Міський бюджет

13.

3210

Прочистка каналізаційних мереж
м.Татарбунари

150000,00

Міський бюджет

14.

3210

Облаштування огорожі на
міському сміттєзвалищі

80 000,00

Міський бюджет

15.

16.

6030
17.

Капітальний ремонт каналізаційної 100 000,00
мережі м.Татарбунари,
вул.Пушкіна
Субвенція КП
1530906,00
«Водопостачальник » на
- електроенергію
- капітальний ремонт насосів
- виготовлення сміттєвих баків
- встановлення башт рожновського
- придбання кожуха та АВР
генератора
- матеріали, запчастини , оплата
послуг
- буріння свердловин в
м.Татарбунари
тощо
Організація благоустрою населених пунктів
3210 Облаштування огорожі на
100 000,00
новому кладовищі за адресою:
3210

Міський бюджет
Міський бюджет

Міський бюджет

КП
«Водопостачальни
к»
КП
«Водопостачальни
к»
КП
«Водопостачальни
к»
КП
«Водопостачальни
к»
КП
«Водопостачальни
к»

УМКВ

18.

3210

19.

3210

6060
20.
21.

7330
22.

Одеська область, м. Татарбунари,
вул.Князєва
Субвенція УМКВ на:
- поточний ремонт тротуарів в м.
Татарбунари
- встановлення автобусної
зупинки по вул
- поточний ремонт вуличного
освітлення міста
- благоустрій парків міста:
Молодіжного, Татарбунарського
повстання, Памяті, В.З.Тура та
інших
Проведення вуличного
освітлення по вул..Степова

600 000,00

Міський бюджет

УМКВ

500 000,00

Обласний бюджет УМКВ

Утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності
Профілювання доріг вулиць
100 000,00
Міський бюджет КП «Бесарабія»
міста
Виготовлення документів на
70 000,00
Міський бюджет КП
міське сміттєзвалище
«Водопостачальни
к»
Будівництво об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
3210
Організація дорожнього руху з
867700,00
Обласний бюджет КП «Бесарабія»
будівництвом світлофорного
об’єкту на перехресті вулиць В.
Тура та Горького м.
Татарбунари Одеської області

7461
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
2240
Поточний ремонт дорожнього
2 890 000,00
Міський бюджет КП «Бесарабія»
покриття вулиць міста
Татарбунари
3210
Капітальний ремонт по вулиці
1 300 000,00
Міський бюджет КП «Бесарабія»
Суворова в м. Татарбунари
Одеської області
3210
Капітальний ремонт по вулиці
200 000,00
Міський бюджет КП «Бесарабія»
Кооперативна в м. Татарбунари
Одеської області
3210
Капітальний ремонт по вулиці
500 000,00
Міський бюджет КП «Бесарабія»
Чорноморська в м. Татарбунари
Одеської області
3210
Капітальний ремонт по вулиці
290 000,00
Міський бюджет КП «Бесарабія»
Київська в м. Татарбунари
Одеської області
3210
Капітальний ремонт по вулиці
460 000,00
Міський бюджет КП «Бесарабія»
Садова в м. Татарбунари
Одеської області
3210
Капітальний ремонт по вулиці
245 000,00
Міський бюджет КП «Бесарабія»
Шкільна в м. Татарбунари
Одеської області
3210
Капітальний ремонт по вулиці
1 000 000,00
Міський бюджет КП «Бесарабія»
Зоряна в м. Татарбунари
Одеської області
3210
Встановлення лежачих
100 000,00
Міський бюджет КП «Бесарабія»

32.

7650
33.

8200
8230
34.

9700
9770
35.

поліцейських в м.Татарбунари по
вул.Центральній, Князєва,
Соборна
3210
Встановлення дитячих гральних
150 000,00
Міський бюджет
майданчиків по вул.:Суворова,
Новоселів, Папаніна, Кутузова
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
2281
Проведення експертної
5 000,00
Міський бюджет
грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
Громадський порядок та безпека
Інші заходи громадського порядку та безпеки
3110
Придбання відеокамер
100 000,00

Міський бюджет

КП «Бесарабія»

Виконавчий
комітет (апарат)
Татарбунарської
міської ради

Виконавчий
комітет (апарат)
Татарбунарської
міської ради
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок
коштів місцевих бюджетів
Інші субвенції
2620
Субвенція районному
260000.00
Міський бюджет Татарбунарська
бюджету для Татарбунарської
районна рада
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенівгімназія» на харчування
пільгових категорій дітей 1-4
класів: дітей з багатодітних
сімей, дітей напівсиріт, дітей-

36.

2620

інвалідів, дітей з родин
учасників АТО, дітей з родин
внутрішньо переміщених осіб
та дітей, які потерпіли від
наслідків Чорнобильської
катастрофи
Субвенція районному
бюджету для Татарбунарської
загальноосвітньої школи № 1
ім. В.З. Тура на харчування
пільгових категорій дітей 1-4
класів: дітей з багатодітних
сімей, дітей напівсиріт, дітейінвалідів, дітей з родин
учасників АТО, дітей з родин
внутрішньо переміщених осіб
та дітей, які потерпіли від
наслідків Чорнобильської
катастрофи

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

130000,00

Міський бюджет

Татарбунарська
районна рада

Л.В.Коваль

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
26.12.2019
Про

№ 183

погодження переліку об’єктів та видів громадських робіт на

території Татарбунарської міської на 2020 рік
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статей 301 та 3213 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.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П. Глущенко

Додаток
до рішення виконкому
Татарбунарської міської ради
від 26.12.2019
№ 183

ПЕРЕЛІК
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.
роботи.

Некваліфіковані роботи на

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

КП «Водопостачальник»: земляні

Л.В.Коваль

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 184

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 суспільнокорисних 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

Додаток
до рішення виконкому
Татарбунарської міської ради
від 26.12.2019
№ 184

ПЕРЕЛІК
видів суспільно-корисних робіт, які порушники відбуватимуть на території
Татарбунарської міської ради 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 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

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 185

26.12.2019
Про

затвердження

графіку

проведення «гарячої телефонної
лінії» міським головою на 2020 рік
Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян»,
підпункту 1 пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 08 лютого
2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою
забезпечення реалізації конституційних прав громадян, виконком
Татарбунарської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити графік проведення «гарячої телефонної лінії» міським
головою на 2020 рік (додається).
2. Контроль за виконання рішення залишаю за собою.

Міський голова

А.П.Глущенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету Татарбунарської
міської ради
26.12.2019
№ 185
Графік проведення «гарячої телефонної лінії» міським головою на 2020 рік
№
з/п

1.

П.І.Б. посадової
особи
Глущенко
Петрович

Посада

Андрій Міський голова

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Дні та години
прийому
Щопонеділка
з 9:00 до 13:00
тел.: 3-24-64

Л.В. Коваль

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 186

26.12.2019
Про затвердження графіку особистого
прийому громадян в Татарбунарській
міській раді

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», підпункту 1
пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Указу Президента України від 08 лютого 2008
року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування», з метою забезпечення реалізації
конституційних прав громадян на особистий прийом, виконком
Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити графік особистого прийому громадян міським головою,
секретарем, заступником міського голови та керуючим справами
(секретарем) виконкому в Татарбунарській міській раді на 2020 рік
(додається).
2. Контроль за виконання рішення залишаю за собою.

Міський голова

А.П. Глущенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради
26.12.2019
№ 186
Графік
проведення особистого прийому громадян міським головою, секретарем,
заступником міського голови та керуючим справами (секретарем) виконкому
в Татарбунарській міській раді на 2020 рік
№
з/п

П.І.Б. посадової
особи

Посада

Дні та години
прийому

1.

Глущенко Андрій
Петрович

Міський голова

Щопонеділка
з 9:00 до 13:00
тел.: 3-24-64

2.

Жаран Оксана
Вікторівна

Секретар міської ради

Щочетверга
з 9:00 до 13:00
тел.: 3-16-98

3.

Лєсніченко
Олександр
Вадимович

Заступник міського
голови

Щовівторка
з 9:00 до 13:00
тел.: 3-32-40

4.

Коваль Лариса
Василівна

Керуючий справами
(секретар) виконкому

Щосереди
з 9:00 до 13:00
тел: 3-36-94

Прийом громадян проводиться в робочих кабінетах посадових осіб
виконавчого комітету міської ради.
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Л.В.Коваль

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 187

26.12.2019
Про
роботи

затвердження
«Телефону

графіку
довіри»

у

Татарбунарській міській раді
Керуючись підпунктом 1 пункту «б» частини першої статті 38, статтею
40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» з метою забезпечення виконання Указу Президента України від
07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування» та відповідно
рішення виконавчого комітету від 20.01.2016 р. № 4 «Про організацію роботи
«Телефону довіри» у Татарбунарській міській раді», виконавчий комітет
Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити графік роботи «Телефону довіри» у Татарбунарській
міській раді з 14-00 до 16-00 години щодня за номером 3-33-55.
2. Визначити посадовою особою, відповідальною за роботу щодо
прийняття, обліку, реєстрації, розгляду та контролю за повідомленнями, що
надійшли до виконавчого комітету міської ради за «Телефоном довіри»
головного спеціаліста відділу з питань діловодства та контролю –
секретаріату ради та виконавчого комітету Куриленко Олену Валентинівну.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.

Міський голова

А.П.Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 188

26.12.2019
Про

доцільність

розміщення

прив’язки за адресою:

тимчасової

споруди

за

паспортом

м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою

фізичної особи - підприємця Сосни Володимира Семеновича
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 Сосни Володимира
Семеновича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за паспортом
прив’язки фізичною особою - підприємцем Сосною Володимиром
Семеновичем для провадження підприємницької діяльності з організації
надання послуг з оздоровчих процедур, за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, з площею
благоустрою 48 кв. м., з них під тимчасовою спорудою № 106 – 24 кв. м.,
згідно ситуаційної схеми М 1:500.
2 Рекомендувати фізичній особі - підприємцю Сосні Володимиру
Семеновичу отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди, погоджений
відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та
житлового
комунального
господарства
Татарбунарської
райдержадміністрації та погодити схему розміщення тимчасової споруди з
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

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
26.12.2019

№ 189

Про доцільність внесення змін в паспорт прив’язки тимчасової споруди
за адресою: м. Татарбунари, вул. Горького, за заявою фізичної особи підприємця Дрангоя Августа Юрійовича та фізичної особи - підприємця
Ткаченко Галини Пилипівни
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 Дрангоя Августа Юрійовича
та фізичної особи - підприємця Ткаченко Галини Пилипівни, виконавчий
комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати доцільним внесення змін у паспорт прив’язки тимчасової
споруди від 05.05.2017 року № 21 у частині, що стосується ФОП Дрангоя
Августа Юрійовича та припинити з 01.01.2020 року договір пайової участі з
ФОП Дрангоєм Августом Юрійовичем щодо тимчасової споруди № 41 для
провадження підприємницької діяльності з торгівлі, з площею благоустрою
45 кв. м., з них під тимчасовою спорудою – 15 кв. м., за адресою: Одеська
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, а саме:
замість слів: «фізична особа - підприємець Дрангой Август Юрійович»,
зазначити слова: «фізична особа - підприємець Ткаченко Галина Пилипівна»
та зазначити реквізити фізичної особи - підприємця Ткаченко Галини
Пилипівни.
2. Рекомендувати ФОП Ткаченко Галині Пилипівні отримати зміни до
паспорту прив’язки тимчасової споруди, погоджені відділом містобудування,

архітектури, розвитку інфраструктури та житлового комунального
господарства Татарбунарської райдержадміністрації та надати паспорт
прив’язки зі змінами виконавчому комітету для укладання договору пайової
участі на утримання об’єкту благоустрою (тимчасової споруди № 41).
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П.Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 190

26.12.2019
Про укладання договору пайової

участі в утриманні об’єкту

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою
фізичної особи - підприємця Чебан Марини Віталіївни
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
благоустрій населених пунктів», наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо
пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 06.12.2013
року за № 2073/24605,
розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Чебан Марини Віталіївни,
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Укласти з фізичною особою - підприємцем Чебан Мариною
Віталіївною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою площею
18 кв.м (6х3м), для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, на розі вулиць
Борисівська - вул. Василя Тура (район магазину «Холодок»), строком на один
рік з дати підписання договору, згідно план-схеми М 1:500 (додаток 1).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П.Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 191

26.12.2019
Про укладання договору пайової

участі в утриманні об’єкту

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою
фізичної особи - підприємця Грибачової Ірини Леонідівни
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
благоустрій населених пунктів», наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо
пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 06.12.2013
року за № 2073/24605,
розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Грибачової Ірини
Леонідівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Укласти з фізичною особою - підприємцем Грибачової Ірини
Леонідівни договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою площею
9 кв. м (4х2,5м), для сезонної торгівлі новорічними ялинками, за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, вул.23 Серпня, площа Визволення,
терміном з 15.12.2019 року до 31.12.2019 року.
2. Зобов’язати ФОП Грибачову І.Л. надати виконавчому комітету
документи (товарно-транспорті накладні, довідку лісгоспу, тощо), які
підтверджують законність проведення вирубки зелених насаджень.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П.Глущенко

