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МАТЕРІАЛИ 

засідання виконавчого комітету 

(24.06.2020 р. 14:00) 

  

  

  



  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

24.06.2020    Зала  засідань  міської    ради   

14.00 

 1. Про     підсумки      роботи     житлово  - комунального господарства 

в осінньо-зимовий період 2019-2020 року  та заходи щодо підготовки до 

опалювального сезону 2020-2021 року. 

 2. Про    підсумки   виконання   основних показників   програми       

соціально-економічного та культурного   розвитку   м. Татарбунари  за 

січень-березень 2020  року. 

 3. Про  заходи щодо святкування Дня Конституції. 

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

 4. Про підсумки виконання міського бюджету за  І квартал 2020 року. 

Інформує: Лютикова Л.С. – начальник відділу, головний бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 

міської ради. 

 5. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2020 році. 

 6. 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.  

 7. Про  роботу  управління  майном комунальної  власності та 

забезпечення благоустрою у місті  Татарбунарської  міської  ради  у  2019   

році. 

 8. Про облік житлового фонду та  здійснення контролю за його 

використанням у місті Татарбунари. 

Інформує: Даскалєску О.Є. – керівник Управління майном комунальної  

власності та забезпечення благоустрою у місті  Татарбунарської  міської  

ради.  

 9. Про роботу  відділу з питань реєстрації виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради у 2019 році. 

Інформує: Ватаманюк І.І. – начальник відділу  з питань реєстрації 

виконавчого комітету (апарату) міської ради. 

 10. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету  

Татарбунарської  міської  ради на  ІІІ  квартал 2020  року. 

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

комітету міської ради. 

 11. Різне. 

 

 

 

 



1 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

24.06.2020                                  №   

 

Про     підсумки      роботи     житлово  - комунального господарства в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 року  та заходи щодо підготовки до 

опалювального сезону 2020-2021 року 

 

 Відповідно до статей 30,  40, частини шостої статті 59 Закону  України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію  

заступника міського голови Лєсніченка О.В.  про підсумки роботи житлово-

комунального господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 року та 

заходи щодо підготовки до опалювального сезону 2020-2021 року, 

виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Інформацію заступника міського голови Лєсніченка О.В.  про 

підсумки роботи житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий 

період 2019-2020 року та заходи щодо підготовки до опалювального сезону 

2020-2021 року  прийняти до відома (додається). 

  

 2. Керівникам комунальних закладів, підприємств забезпечити 

підготовку до опалювального сезону 2020-2021 року. 

 

 3. Контроль за  виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 Міський голова            А.П. Глущенко 

 

        Проект рішення підготовлено 

        виконавчим комітетом   

        (апаратом) Татарбунарської  

        міської ради 

 

 



2 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я 
24.06.2020                                №  

 

Про    підсумки   виконання   основних показників   програми       

соціально-економічного та культурного   розвитку   м. Татарбунари  за 

січень-березень 2020  року 

 

   Керуючись   підпунктом 1 пункту «а»  статті  27  Закону України   

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши інформацію 

заступника міського голови Лєсніченка О.В. про підсумки виконання 

основних показників програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м.  Татарбунари  за січень-березень 2020  року, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 
 

   В И Р І Ш И В : 

 

1. Інформацію заступника міського голови Лєсніченка О.В. про 

підсумки виконання основних показників програми соціально-економічного 

та культурного розвитку м.  Татарбунари  за січень-березень 2020  року  

взяти  до  відома  (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 Міський голова                                                    А.П. Глущенко 

 

       Проект рішення підготовлено  

       виконавчим комітетом (апаратом)  

       Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 



3 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.06.2020                              №   

 

Про  заходи щодо святкування Дня Конституції       

 

 Відповідно до статті  40, частини шостої статті 59 Закону  України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію 

заступника міського голови Лєсніченка О.В.  про заходи щодо святкування 

Дня Конституції, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити заходи щодо святкування Дня Конституції (додаються). 

 

2.  Контроль за  виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова        А.П. Глущенко 

 

      Проект рішення підготовлено виконавчим 

      комітетом (апаратом) Татарбунарської  

      міської ради 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



         

         Додаток  

до рішення  

         виконавчого комітету 

         міської ради 

         від 24.06.2020 

         №  

 

Заходи щодо  святкування Дня Конституції 

 

1. Підготувати та розповсюдити через засоби масової інформації 

привітання  міського голови  з нагоди  24-ї річниці Конституції 

України. 

 

Відділ  з питань діловодства та 

контролю-секретаріат ради та 

виконавчого комітету 

 

2. Забезпечити святкове оформлення міста та приведення в належний 

стан місць проведення урочистих заходів, використання державної 

символіки під час святкування. 

УМКВ 

 

3. Провести покладання кошиків з квітами до пам’ятника Т.Г. Шевченку. 

 

Відділ  з питань діловодства та 

контролю-секретаріат ради та 

виконавчого комітету 

 

4. Залучити до участі в урочистостях з нагоди 24-ї річниці Конституції 

України представників депутатського корпусу міської ради, членів 

трудових колективів міста, широкої громадськості. 

 

Відділ  з питань діловодства та 

контролю-секретаріат ради та 

виконавчого комітету 

 

5. Проведення у  місті  очистки  парків, скверів, місць масового 

відвідування населення та подальшого їх утримання у належному 

санітарному стані. 

 

Відділ  з питань діловодства та 

контролю-секретаріат ради та 

виконавчого комітету 

 



6. Підготовка та вручення  з нагоди відзначення Дня Конституції 

Почесних грамот міської ради.      

Відділ  з питань діловодства та 

контролю-секретаріат ради та 

виконавчого комітету 

 

7. Участь в урочистих заходах з нагоди відзначення Дня Конституції. 

 

Працівники виконавчого комітету 

(апарату) міської ради та 

комунальних підприємств міста 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету             Л.В.Коваль 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.06.2020                                №  

 

Про підсумки виконання міського  

бюджету за  І квартал 2020 року  

 

Відповідно статті 28, частини шостої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, 

заслухавши інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Лютикової Л.С.  «Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 

2020 року», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію  начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Лютикової Л.С.  «Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 

2020 року» взяти до відома (додається). 

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова            А.П. Глущенко 

 

      Проект рішення підготовлено  відділом  

      бухгалтерського обліку  виконавчого  

      комітету (апарату) Татарбунарської  

      міської ради  

 
 

 

 



5 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
24.06.2020                                №  

        

Про організацію оздоровлення та 

відпочинку дітей в 2020 році 

 

Відповідно статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, 

заслухавши  інформацію завідувача сектору з питань бюджету та інвестицій 

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Кравець Н.О. «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 

році», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію  завідувача сектору з питань бюджету та інвестицій 

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Кравець Н.О. «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 

році» взяти до відома (додається). 

2. Начальнику відділу,  головному бухгалтеру відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютиковій Л.С. 

забезпечити виділення коштів на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 

відповідно затверджених видатків міського бюджету на 2020 рік. 

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

 

        
 

      Проект рішення підготовлено  відділом  

      бухгалтерського обліку  виконавчого  

      комітету (апарату) Татарбунарської  

      міської ради  



6 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
24.06.2020                  №_______ 

 

 

 

 

 

  

 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  39  листопада 2019 р. № 949-VII «Про міський бюджет на 

2020 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  червні 2020 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  

2020  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  24.06.2020 

            №____ 

                                                    

С П И С О К 

   жителів міста  на  надання  матеріальної  допомоги   на  лікування, 

поховання  в   червні  2019  року 

 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету                                                        Л.В.Коваль 

           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

П.І.Б. 

 

Адреса 

 

Статус 

Призначення 

допомоги 

Сума 

Грн. 

      

      

      

      

      

      

      



7 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.06.2020           №    

 

Про  роботу  управління  майном комунальної  власності та 

забезпечення благоустрою у місті  Татарбунарської  міської  ради  у  2019   

році 

 

 Відповідно до пункту 2 частини другої статті 52, частини шостої статті 

59   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши  

інформацію   керівника управління  майном комунальної власності та 

забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської  міської  ради Даскалєску 

О.Є.  про роботу управління  майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою у місті Татарбунарської  міської  у 2019  році, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Інформацію  керівника управління  майном комунальної власності та 

забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської  міської  ради Даскалєску 

О.Є.  про роботу управління  майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою у місті Татарбунарської  міської  у 2019  році  прийняти до 

відома. 

 

  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

 

Міський голова           А.П. Глущенко 

 

     Проект рішення підготовлено управлінням   

     майном комунальної власності та   

     забезпечення благоустрою у місті   

     Татарбунарської  міської  ради 

 



8 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.06.2020                                №   

 

Про облік житлового фонду та  здійснення контролю за його 

використанням у місті Татарбунари 

 

 Відповідно до підпункту 5 пункту «б» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Татарбунарської 

міської  ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію керівника Управління майном комунальної власності та 

забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради  Даскалєску 

О.Є. про облік житлового фонду та  здійснення контролю за його 

використанням у місті Татарбунари прийняти до відома. 

  

2.  Зобов’язати Управління майном комунальної власності та 

забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради (Даскалєску 

О.Є,): 

2.1. Посилити контроль за дотриманням мешканцями правил 

корпистування житловими приміщеннями, утриманням житлових будинків 

та прибудинкових теритрорій.  

2.2. Проводити роз’яснювальну роботу серед мешканців житлового 

фонду про необхідність утримання житла та приміщень загального 

користування в належному санітарному стані.  

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника 

міського голови Лєсніченка О.В.  

 

 

 Міський голова                  А.П. Глущенко 

     

    Проект рішення підготовлено Управлінням   

    майном комунальної власності та забезпечення  

    благоустрою у місті Татарбунарської міської ради 



9 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
24.06.2020           №  

 

Про роботу  відділу з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради у 2019 році  

 

 Відповідно до пункту 2 частини другої статті 52, частини шостої статті 

59   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши  

інформацію  начальника відділу з питань реєстрації  управління надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 

міської ради Ватаманюк І.І.  про роботу  відділу з питань реєстрації 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради у 2019 році, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Інформацію начальника відділу з питань реєстрації управління 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради Ватаманюк І.І.  про роботу  відділу з питань 

реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради у 

2019 році прийняти до відома. 

 

  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

 

Міський голова            А.П. Глущенко 

     Проект рішення підготовлено відділом з   

     питань реєстрації управління надання   

     адміністративних послуг виконавчого комітету 

     (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 



10 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                               

24.06.2020                     №  
 

Про затвердження плану роботи виконавчого комітету  Татарбунарської  

міської  ради на  ІІІ  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 ІІІ 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 

        24.06.2020   

          №  

 

ПЛАН  РОБОТИ 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  НА  ІIІ  КВАРТАЛ  2020  РОКУ 
 

I. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ПИТАНЬ ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ 

РІШЕНЬ НА ЗАСІДАННІ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Липень 

 

 1. Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради за І півріччя 2020 року. 

 

Відділ з питань діловодства та контролю - 

 секретаріат ради та виконавчого комітету 

 

     Серпень  

 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за І  півріччя 2020 року. 

 

Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) 

 

2. Про підсумки виконання основних показників програми соціально-

економічного  та культурного розвитку міста Татарбунари  за І півріччя 2020 

року. 

 

Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) 

 

 3. Про стан  здійснення виконавчим комітетом Татарбунарської міської 

ради делегованих повноважень органів виконавчої влади за І півріччя 2020 

року. 

 

Керуючий справами  (секретар)  виконкому 

 

 

           Вересень 



    

 1.  Про план роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради на IV квартал 2020 року. 

    Керуючий справами  (секретар)  виконкому 

    

2. Про підсумки  оздоровлення та відпочинку  дітей в 2020 році. 

 

     Заступник міського голови 

 

3. Про стан підготовки об’єктів житлово- комунального господарства 

міста до роботи в осінньо-зимових умовах 2020-2021 років. 

   

     Заступник міського голови 

 

ІІ. ЗАХОДИ МІСЬКВИКОНКОМУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО- МАСОВОЇ  РОБОТИ 

 

1. Відзначення Дня Державного прапора України. 

 

   Відділ з питань діловодства та контролю -   

    секретаріат  ради  та виконавчого комітету , 

УМКВ міської ради 

 

2. Відзначення Дня визволення міста від німецько-фашистських 

загарбників.  

 

    Відділ з питань діловодства та контролю -   

     секретаріат  ради  та виконавчого комітету, УМКВ 

 

      3.  Відзначення Дня   незалежності України. 

 

   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

    ради та виконавчого комітету, УМКВ 

 

4. Відзначення Дня міста. 

 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

 ради та виконавчого комітету, УМКВ 

 

 

      5. Відзначення  Дня  знань. 

 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

 ради та виконавчого комітету 

    



6. Відзначення Дня підприємця.    

 

   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

    ради та виконавчого комітету 

 

7. Відзначення 96-річниці Татарбунарського повстання. 

   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

    ради та виконавчого комітету 

 

8. Відзначення Дня вихователя. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

 ради та виконавчого комітету 

 

9. Відзначення Дня партизанської слави. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

 ради та виконавчого комітету 

 

 

10. Відзначення Всеукраїнського  дня бібліотек. 

 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

 ради та виконавчого комітету 

 

 

       11. 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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


