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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

04.01.2021    Зала  засідань  міської    ради   

14.00 
                                                                                      

 

1. Про затвердження Регламенту роботи виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 

2. Про  адміністративну комісію при  виконавчому комітеті Татарбунарської 

міської  ради 

3. Про раду з опіки та піклування  при виконавчому комітеті Татарбунарської 

міської ради 

4. Про постійно діючу комісію по вирішенню земельних спорів при 

виконавчому комітеті   Татарбунарської  міської ради 

5. Про громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітет 

Татарбунарської міської ради 

6. Про утворення постійно діючої комісії  з питань розгляду звернень 

громадян при виконавчому комітеті  Татарбунарської міської ради 

7. Різне 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          1 питання порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА   МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ  Р І І Ш Е Н Н Я 

 
04.01.2021                                                                                        № 

 

Про затвердження Регламенту 

роботи виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 

 

 

Керуючись статтями 53,54,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  рішенням міської ради від  14 грудня 2020 р. 

№24-VIII «Про утворення виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу»,  

з метою  врегулювання організаційних питань діяльності виконавчого 

комітету та виконавчих органів Татарбунарської міської ради, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Регламент роботи виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради (додається). 

2. Вважати таким, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 21 січня 2016 року № 1 «Про затвердження 

Регламенту роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської ради», від 

25 лютого 2016 року № 32 «Про внесення змін до Регламенту роботи 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради», від 29 червня 2017 року 

№ 90 «Про внесення змін до Регламенту роботи виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради». 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти Татарбунарського 

міського голову А.П. Глущенко. 

 

Міський голова                                                    А.П. Глущенко       

 

Проєкт рішення підготовлений 

 сектором    з юридичних питань  

виконавчого комітету (апарату) міської ради  

                                                                                                            

 

  



 2 питання порядку денного 
 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 

 
04.01.2021                      №  

 

Про  адміністративну комісію при  

виконавчому комітеті  

Татарбунарської міської  ради 

 

Керуючись  підпунктом 4  пункту «б» частини першої статті 38,  

частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  статтею  215 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
  

ВИРІШИВ: 

  
 1. Утворити адміністративну комісію при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради  та затвердити її склад ( додається). 

 

 2. Затвердити Положення про адміністративну комісію при 

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради (додається). 

 

 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської  міської ради від 20 січня 2016 року № 6 «Про 

адміністративну комісію при виконавчому комітеті Татарбунарської міської 

ради».  
                                   

 4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

  

Міський голова                                                                  А.П. Глущенко 

         

Проєкт рішення підготовлений сектором    

з юридичних питань виконавчого 

комітету (апарату) міської ради  

                                                                                                       

                                                                                                    

 



 3  питання порядку денного 

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 

 
04.01.2021                      №  

 

Про раду з опіки та піклування  

при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради 

 

 

 Відповідно до статей 32, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 56 Цивільного Кодексу України, 

Сімейного кодексу України, виконком Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Утворити  раду з опіки та піклування при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради та затвердити її склад (додається). 

 

 2. Затвердити Положення про раду з опіки та піклування при 

виконавчому  комітеті Татарбунарської міської ради (додається). 

 

 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 20 січня 2016  року № 7 «Про раду з опіки 

та піклування при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради». 

 

 4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                  А.П. Глущенко 

         

Проєкт рішення підготовлений сектором    

з юридичних питань виконавчого 

комітету (апарату) міської ради                                                                              

   

 

 

 



4 питання порядку денного 

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 

 
04.01.2021                      №  

 

Про постійно діючу комісію по вирішенню 

земельних спорів при виконавчому комітеті   

Татарбунарської  міської ради 

 

Відповідно до вимог глав 17, 25 Земельного кодексу України та 

керуючись підпунктом 5 пункту «б» частини першої статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

 ВИРІШИВ:  

 

1. Утворити постійно діючу комісію по вирішенню земельних спорів 

при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради та затвердити її 

склад (додається). 

 

2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію по вирішенню 

земельних спорів при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради 

(додається).  

 

 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 20 січня 2016 року № 8 «Про постійно 

діючу комісію по вирішенню земельних спорів при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради». 
  

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови. 

 

Міський голова                                                                  А.П. Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений сектором 

                                                                          з юридичних питань виконавчого  

                                                                     комітету (апарату) міської ради  
                                                                                                         

                                                                                                        

 



                                                                                                            5 питання порядку денного 

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 

 
04.01.2021                      №  

 

Про громадську комісію з житлових 

питань при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради 

 

 Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  пунктів 3, 19 Правил обліку громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень, 

затверджених постановою Ради Міністрів України та Українською 

республіканською радою профспілок від 11 грудня 1984 № 470, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Утворити громадську комісію з житлових питань при виконавчому 

комітеті Татарбунарської міської ради (додається). 

                                                

 2. Затвердити Положення про громадську комісію з житлових питань 

при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради (додається). 

 

          3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого  

комітету Татарбунарської міської ради від 20 січня 2016 року № 10  «Про  

громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради». 

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.  
 

Міський голова                                                                  А.П. Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений сектором    

                                                                                      з юридичних питань виконавчого 

 комітету (апарату) міської ради    
 

 

 

                                                                                                           



                                                           

                                                6 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 

 
04.01.2021                      №  

 

Про утворення постійно діючої комісії  

з питань розгляду звернень громадян 

при виконавчому комітеті  

Татарбунарської міської ради 

 Відповідно до підпункту 1 пункту «б» частини першої  статті 38 Закону 

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

звернення громадян»,   на 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»,  з метою сприяння 

громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони 

звертаються до органів місцевого самоврядування, виконавчий комітет  

Татарбунарської міської ради  

ВИРІШИВ: 

 1. Утворити постійно діючу комісію з питань розгляду звернень 

громадян при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради у складі 

згідно з додатком. 

 2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань 

розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті Татарбунарської 

міської ради (додається). 

 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого  

комітету Татарбунарської міської ради від 20 січня 2016 року № 13  «Про  

утворення постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при 

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради». 

 

          4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

Міський голова                                                                  А.П. Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений  

сектором    з юридичних питань 

 виконавчого комітету (апарату) міської ради  


