
 
 

 

Татарбунарська міська рада 

Виконавчий комітет 

 

 

 
МАТЕРІАЛИ 

засідання виконавчого комітету 
(31.03.2021 р. 14:00) 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

31.03.2021 Зала засідань міської ради 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за 2020 рік. 
Інформує: Лютикова Л.С. - начальник відділу бухгалтерського обліку, 

економічного розвитку та фінансової звітності виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради. 

2. Про роботу комунального підприємства «Водопостачальник» у 2020 

році. 

Інформує: Кобушкіна Т.О.- директор КП «Водопостачальник». 

3. Про роботу комунального підприємства «Бесарабія» у 2020 році. 

Інформує: Котовенко Д.Ю.- директор КП «Бесарабія». 

4. Про утворення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Татарбунарської міської ради та 

затвердження її складу та Положення про неї. 

Інформує: Борденюк В.М. – начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 

5. Про комісію з питань евакуації при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради. 

Інформує: Борденюк В.М. – начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 

6. Про Затвердити Положення про спеціалізовані служби цивільного 

захисту Татарбунарської міської ради. 

Інформує: Борденюк В.М. – начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 

7. Про затвердження Положення про формування цивільного захисту 

Татарбунарської міської ради. 

Інформує: Борденюк В.М. – начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 
8. Про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради. 

Інформує: Борденюк В.М. – начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 

9. Про надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які 

проживають на території Татарбунарської міської ради. 

Інформує: Діордієва О.В. - в.о. начальнка відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я Татарбунарської міської ради. 

10. Про міську координаційну раду з питань соціального захисту 

малозабезпечених верств населення. 

Інформує: Діордієва О.В. - в.о. начальнка відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я Татарбунарської міської ради. 



11. Про погодження проекту програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Татарбунарської міської ради на 2021 рік 

12. Про доцільність розміщення зовнішньої реклами (білборду) за 

межами населеного пункту м. Татарбунари, 138 км дороги Одеса-Рені 

13. Про доцільність розміщення зовнішньої реклами (білборду) за 

межами населеного пункту с. Білолісся, дорога Одеса-Рені 

14. Про доцільність розміщення зовнішньої реклами (білборду) за 

межами населеного пункту м. Татарбунари, 138 км дороги Одеса-Рені 

15. Про доцільність встановлення дорожнього обладнання – пристрою 

примусового зниження швидкості руху – «лежачій поліцейський» в м. 

Татарбунари, вулиця Центральна,1 

16. Про недоцільність розміщення групи тимчасових споруд за 

паспортом прив’язки за адресою: м. Татарбунари, на розі вулиць Степова та 

Ф.Бальця, за заявою фізичної особи - підприємця Лейнвебера Сергія 

Сергйовича 

17. Про не доцільність розміщення групи тимчасових споруд за 

паспортом прив’язки за адресою: м. Татарбунари, на розі вулиць Степова та 

Ф.Бальця, за заявою фізичної особи - підприємця Лейнвебера Сергія 

Сергйовича 

18. Про поновлення на новий термін дії договору пайової участі в 

утриманні об’єкту благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за 

заявою фізичної особи – підприємця Щербини Маріанни Сергіївни 

19. Про відмову в укладанні договору пайової участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою с. Спаське, вул. Іванова,4 за заявою Мардар Наталі 

Михайлівни 

20. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від29.05.2019 року № 61 та рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 31.07.2019 року № 118 за заявою Короленка 

Вадима Івановича 

21. Про доцільність проведення благоустрою прибудинкової території за 

адресою м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, буд.57, за заявою РОМ ХЦ 

«Надія» 

22. Про погодження ескізного проєкту благоустрою прилеглої території 

за адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура, буд.19, за заявою 

Татарбунарського сільського споживчого товариства. 

Інформує: Катанов І.В. - начальник відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради. 

23. Про присвоєння адреси 54/300 частині домоволодіння по вулиці 

Центральна, 56-58. 

Інформує: Борденюк В.М. – начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 

24. Про зміну адреси навчального комплексу розташованого по вулиці 

Вєтрогона В. А., в с. Баштанівка. 

Інформує: Борденюк В.М. – начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 



25. Про утворення Координаційної ради з питань ґендерної рівності, 

запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії 

торгівлі людьми при Татарбунарській міській раді та затвердження її складу. 

Інформує: Гажийська С.П. – начальник відділу культури сім’ї та молоді  

26. Різне. 



1 питання 
 

 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 № 

 

Про підсумки виконання міського бюджету за 2020 рік 
 

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, економічного розвитку та фінансової звітності виконавчого комітету 

(апарату) міської ради Лютикової Л.С. «Про підсумки виконання міського 

бюджету за 2020 рік», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютикової Л.С. «Про підсумки 

виконання міського бюджету за 2020 рік» взяти до відома. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової 

звітності виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради подати 

звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік на розгляд чергової сесії 

Татарбунарської міської ради. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову 

Глущенка А.П. 

. 

 

 

 
Міський голова А.П. Глущенко 

 

Проєкт рішення підготовлено відділом 

бухгалтерського обліку, економічного розвитку 

та фінансової звітності виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 



2 питання 
 

 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

31.03.2021 № 

 

Про роботу комунального підприємства «Водопостачальник» у 2020 році 

 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 52, частини шостої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію директора комунального підприємства «Водопостачальник» 

Кобушкіної Т.О. про роботу комунального підприємства «Водопостачальник» 

у 2020 році, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію директора комунального підприємства 

«Водопостачальник» Кобушкіної Т.О. про роботу комунального підприємства 
«Водопостачальник» у 2020 році прийняти до відома. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову 

Глущенка А.П. 

. 

 

 
 

Міський голова А.П. Глущенко 

 
 

Проєкт рішення підготовлено 

КП «Водопостачальник» 



3 питання 
 

 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

31.03.2021 № 

 

Про роботу комунального 

підприємства «Бесарабія» у 2020 

році 

 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 52, частини шостої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію директора комунального підприємства «Бесарабія» Котовенка 

Д.Ю. про роботу комунального підприємства «Бесарабія» у 2020 році, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію директора комунального підприємства «Бесарабія» 

Котовенка Д.Ю. про роботу комунального підприємства «Бесарабія» у 2020 

році прийняти до відома. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову 

Глущенка А.П. 

 

 
 

Міський голова А.П. Глущенко 

 

 
 

Проєкт рішення підготовлено 

КП «Бесарабія» 



4 питання 
 

 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

31.03.2021 № 

 

Про утворення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради та затвердження її складу та Положення про неї 
 

Відповідно до статей 38, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 

409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», з 

метою забезпечення координації діяльності підприємств, установ та організацій 

для забезпечення техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і 

територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій і реагування на них, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити комісію з питань з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, 

затвердити її склад та Положення про неї (додаються). 
 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на міського 

голову Глущенка А.П. 

. 

 

Міський голова А.П. Глущенко 

 
 

Проект рішення підготовлено 

виконавчим комітетом (апаратом) 

міської ради 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 

31.03.2020 

№     
 

СКЛАД 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 

 
Голова виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради 

- голова комісії 

Заступник міського голови - перший заступник 

голови комісії 

Секретар міської ради - заступник голови комісії 

Начальник Татарбунарського міськрайонного 

сектору ГУ ДСНС України в Одеській області 

- заступник голови комісії 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту та охорони праці 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 
міської ради 

- секретар комісії 

 

Члени комісії: 
 

Начальник ВП № 2 Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській 
області 

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради 

Начальник відділу архітектури відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 

Начальник відділу із питань управління майном комунальної власності відділу 

з питань управління майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради 

Начальник відділу освіти Татарбунарської міської ради 

Начальник відділу культури та сім’ї, молоді Татарбунарської міської ради 



 

Начальник фінансового відділу Татарбунарської міської ради 

Начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я Татарбунарської 

міської ради 

Генеральний директор КНП «Татарбунарська ЦРЛ» Татарбунарської міської 

ради 

Головний лікар КНП «Татарбунарський ЦПМСД» Татарбунарської міської 

ради 

Завідувач ВП «Татарбунарський МРВ ЛД» ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» 

(за згодою) 

Начальник Татарбунарського районного управління ГУ Держспоживслужби в 

Одеській області (за згодою) 

Начальник Татарбунарського РЕМ АТ «Одесаобленерго» (за згодою) 

Голова правління Татарбунарської райспоживспілки (за згодою) 

Керівник КП «Водопостачальник» (за згодою) 

Начальник Кілійського міжрайонного управління водного господарства 

(представник) (за згодою) 

Голова ПРАТ «Татарбунарська АТП-15143 (за згодою) 

Військовий комісар Татарбунарського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки (за згодою) 

Начальник Татарбунарської філії Болградської ДЕД Дочірнього підприємства 
«Одеський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 

(за згодою) 

Начальник СЛД № 6 РТЦ № 616 ПАТ «Укртелеком» (за згодою) 
 

 
 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Л.В.Коваль 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 

31.03.2020 

№     
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій виконавчого комітету Татарбунарської міської ради (далі Комісія) – є 

постійно діючим органом, який утворюється рішенням виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради для координації діяльності структурних 

підрозділів виконавчих органів ради, організацій, підприємств, установ та 

місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням техногенно- 

екологічної безпеки, захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них. 
 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, а також указами Президента України і постановами 

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 

України, актами Кабінету Міністрів України, рішенням Державної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та цим 

Положенням. 
 

3. Основними завданнями Комісії є: 
1) координація діяльності структурних підрозділів виконавчих органів 

ради, районної державної адміністрації, організацій, підприємств, установ та 

місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної із: 

функціонуванням ланки територіальної підсистеми єдиної системи 

цивільного захисту; 

здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а 

також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його 

про дії в умовах такої ситуації; 

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

надання гуманітарної допомоги; 

забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; 

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації; 

визначення меж зони надзвичайної ситуації; 

здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення 

надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків; 



 

організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів; 

організацією та здійсненням: 
заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок 

виникнення надзвичайної ситуації: 

заходів з евакуації (у разі потреби); 
радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного і медичного захисту 

населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації; 

вжиттям заходів щодо забезпечення готовності ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах 

надзвичайної ситуації та в особливий період; 

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації 

та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 

інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про 

розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються; 

забезпеченням: 
живучості об’єктів національної економіки та державного управління під 

час реагування на надзвичайну ситуацію; 

стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу 

під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, 

установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів 

Єдиної газотранспортної та об’єднаної енергетичної систем України; 

безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового 

зв’язку та всіх видів електричного зв’язку; 

санітарного та епідемічного благополуччя населення; 
організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій регіонального і місцевого рівня; 

встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу 

транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та 

споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних 

трубопроводів , мостів, шляхопроводів тощо; 

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань що 

виникають під час: 

функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту; 

здійснення заходів: 

щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок 

виникнення надзвичайної ситуації; 

щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення 

надзвичайної ситуації; 

порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та 

безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і 

оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та 

навколишнього природного середовища; 



 

3) підвищення ефективності діяльності виконавчих органів 

Татарбунарської міської ради, підприємств, установ та організацій під час 

реагування на надзвичайну ситуацію. 
 

4. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань: 

1) у режимі повсякденної діяльності: 
здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та виконавчих 

органів місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових і 

науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та 

техногенно-екологічної безпеки; 

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності 

підприємств незалежно від форми власності, що використовують небезпечні 

технології (хімічні, радіаційні тощо); 

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, 

розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного 

середовища, системи цивільного захисту населення, форм контролю за 

функціонуванням потенційно-небезпечних об’єктів; 

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації 

інфекційних хвороб, а також запобігання виникненню випадків масових 

харчових отруєнь населення; 

погоджує перелік потенційно небезпечних об’єктів та перелік споживачів, 

на яких поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання 

до рівня екологічної броні, затверджує результати класифікації об’єктів і 

адміністративно-територіальних одиниць стосовно рівня хімічної небезпеки, 

здійснює методичне керівництво та контроль за роботою місцевих комісій; 

2) у режимі підвищеної готовності: 

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та 

контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом 

епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими 

отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і 

прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення 

надзвичайної ситуації та її масштабів; 

організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту 

населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення 

сталого функціонування господарських об’єктів; 

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайної ситуації регіонального і місцевого рівня; 

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів 

реагування на надзвичайну ситуацію; 

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального 

захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної 

ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких 

резервів; 



 

забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання 

енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, 

установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу. 

3) у режимі надзвичайній ситуації: 

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів 

управління, сил та засобів ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання 

допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної 

ситуації; 

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації 

регіонального та місцевого рівня; 

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з 

використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших 

ресурсів і запасів; 

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт у небезпечних районах; 

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що 

постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

встановлює межи зони на якої виникла надзвичайна ситуація, та 

організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і 

населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації регіонального і 

місцевого рівня; 

організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього 

середовища на території,що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою 

на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 

приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за 

видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до 

ДСНС зазначених матеріалів; 

вивчає обставини, що склалися, та подає органові, який її утворив, 

інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із 

запобігання її розвитку; 

4) у режимі надзвичайного стану: 

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів 

управління та сил ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту з урахуванням особливостей , що визначаються згідно з 

вимогами законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про 

правовий режим надзвичайного стану», а також інших нормативно-правових 

актів; 

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення 

безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування; 



 

5) проводить моніторинг стану виконання виконавчими органами міської 

ради, комунальних підприємств, установ, організацій, покладених на них 

завдань; 

6) здійснює взаємодію з регіональним штабом з питань соціального 

забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції. 
 

5. Комісія має право: 

залучати у разі потреби у встановленому законодавстві порядку до 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального і місцевого рівня сили 

і засоби ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту; 

заслуховувати інформацію керівників (представників) виконавчих 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, 

розташованих на території Татарбунарської міської ради, Одеської області, з 

питань, що належать до її компетенції, і давати їм відповідні доручення; 

одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій, розташованих на території 

Татарбунарського району, матеріали і документи, необхідні для вирішення 

питань, що належать до її компетенції; 

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій, розташованих на території Татарбунарської міської ради, Одеської 

області (за погодженням з їх керівниками); 

розглядати матеріали розслідувань про причини виникнення і наслідки 

виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до 

адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її 

виникненні. 
 

6. Головою комісії є міський головаї. 
Роботою комісії керує її голова, а в разі відсутності голови – за його 

дорученням особа, яка виконує обв’язки міського голови. 

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності – особа, яка виконує 

обв’язки міського голови. Посадовий склад комісії затверджується рішенням 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на основі пропозицій 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій, розташованих на території Татарбунарської 

міської ради, Одеської області. 

Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаря комісії. 
 

7. Голова комісії має право: 
залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або 

ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та 

інші сили і засоби відповідно до законодавства; 



 

приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на 

надзвичайну ситуацію; 

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які 

зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, 

ліквідацію її наслідків; 

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої 

повноваження заступникам голови комісії. 
 

8. Робочим органом комісії, що забезпечує підготовку, скликання та 

проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є головний з 

питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та охорони праці 

виконавчого комітету (апарату)Татарбунарської міської ради. 
 

9. Комісія проводить засідання на постійній основі. 
Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами 

складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, 

прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що 

додається до протоколу засідання. 

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та 

відповідальним секретарем комісії. 
 

10. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими до 

виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, розташованими 

на території Татарбунарської міської ради, Одеської області. 
 

11. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна 

плата за основним місцем роботи. 
 

12. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також 

забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час 

роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на Татарбунарську міську 

раду. 
 

13. Комісія має бланк із зображенням Державного герба України і своїм 

найменуванням. 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Л.В.Коваль 



 

5 питання 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.03.2021 № 

 

Про комісію з питань евакуації при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради 

 

Згідно зі статтями 38, 40, частини шостої статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статями 19, 33 Кодексу цивільного 

захисту України, пункту 20 Порядку проведення евакуації у разі загрози 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841, з 

метою своєчасного й ефективного планування, підготовки та проведення в 

районі заходів з евакуації із зон можливого впливу наслідків у разі загрози 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій: 
 

1. Затвердити склад комісії з питань евакуації при виконавчому 

комітеті Татарбунарської  міської ради та Положення про неї (додається). 
 

2. 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 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 

31.03.2020 

 

Склад 
комісії з питань евакуації при виконавчому комітеті Татарбунарської міської 

ради 
 

Міський голова – голова комісії 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та 
охорони праці – заступник голови комісії 

Головний спеціаліст відділу з питань управління майном комунальної 

власності відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 
відносин - секретар комісії 

Групи комісії: 

1. Група зв’язку та оповіщення 

Начальник Татарбунарського СЛД № 6 РТЦ № 616 ПАТ «Укртелеком» 

Інженер електрозв’язку СЛД № 6 РТЦ № 616 ПАТ «Укртелеком» -? 

2. Група обліку евакуації населення та інформації 

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету (апарату) 
міської ради 

Начальник відділу освіти Татарбунарської міської ради 

Начальник служби у справах дітей Татарбунарської міської ради 

Начальник організаційного відділу Татарбунарської міської ради 

3. Група охорони громадського порядку і безпеки руху 

Заступник начальника ВП № 2 Білгород-Дністровського районного ВП ГУ 
НП в Одеській області 

Завідувач сектору ВП № 2 Білгород-Дністровського районного ВП ГУ НП в 
Одеській області 



 

4. Група транспортного забезпечення 

Начальник Татарбунарського АТП 15143 

Диспечер-касир АТП 15143 

5. Група медичного забезпечення 

Головний лікар КНП «Татарбунарського ЦРЛ» Татарбунарської міської ради 

Головний лікар КНП «Татарбунарського ЦПМСД» Татарбунарської міської 
ради 

6. Група організації розміщення населення в безпечному місці 

Начальник відділу з питань управління майном комунальної власності відділу 
з питань управління майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради 

Начальник Татарбунарського МРС ГУ ДСНС України в Одеській області 

Начальник відділу культури, сім’ї та молоді татарбунарської міської ради 

Начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства Татарбунарського районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Одеській області 

Начальник відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 
відносин Татарбунарської міської ради 

Завідувача ВП «Татарбунарський МРВ ЛД ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» 

7. Група забезпечення заходів з питань евакуації 

Завідувач сектору економічного розвитку відділу бухгалтерського обліку, 
економічного розвитку та фінансової звітності виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради 

Начальник фінансового відділу Татарбунарської міської ради 

Начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства Татарбунарського районного управління ГУ 

Держпродспоживслужби в Одеській області 

 
 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Л.В.Коваль 



6 питання 
 

 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

31.03.2021 № 

 

Про Затвердити Положення про спеціалізовані служби 

цивільного захисту Татарбунарської міської ради 

 
Згідно статей 38, 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 25 Кодексу цивільного захисту 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 469 

«Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту», 

з метою проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх 

забезпечення у територіальній підсистемі єдиної державної системи цивільного 

захисту: 

1. Затвердити Положення про спеціалізовані служби цивільного 

захисту Татарбунарської міської ради та Перелік спеціалізованих служб 

(додаються). 

 

2. 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 



7 питання 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

31.03.2021 № 

Про затвердження Положення про формування цивільного захисту 

Татарбунарської міської ради 

 
Згідно статей 38, 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Кодексу цивільного захисту 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 

787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань 

цивільного захисту», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 31 

січня 2015 року «Про затвердження Примірного положення про формування 

цивільного захисту та з метою визначення складу, організаційної структури 

формувань цивільного захисту, порядку їх оснащення технікою та майном: 

 

1. Затвердити Положення про формування цивільного захисту 

Татарбунарської міської ради (додається). 

 

2. 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 



8 питання 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

31.03.2021 № 

 

Про комісію з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради 

 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до Типового положення про комісію з питань захисту 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини» (зі змінами) та з метою забезпечення 

реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, 

сімейне виховання та всебічний розвиток, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Утворити комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Татарбунарської міської ради та затвердити її склад (додається). 

2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради (додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову 

Глущенка А.П. 

 
 

Міський голова А.П.Глущенко 

 
Проект рішення підготовлено 

виконавчим комітетом (апаратом) 

міської ради 



 

 

 

 
 

СКЛАД 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 

00.03.2021 

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради 

 

Міський голова, голова комісії; 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, 

заступник голови комісії; 

Головний спеціаліст служби у справах дітей Татарбунарської міської ради, 

секретар комісії; 

Члени комісії: 

Начальник служби у справах дітей Татарбунарської міської ради; 

Начальник відділу з питань соціального захисту та охорони здоров’я 

Татарбунарської міської ради; 

Начальник відділу освіти Татарбунарської міської ради; 

Начальник фінансового відділу Татарбунарської міської ради; 

Начальник відділу з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради; 

Начальник відділу культури, сім’ї та молоді; 

Заступник начальника відділення поліції №2 Білгород-Дністровського 

районного відділу поліції в Одеській області; (ювенальна поліція) 

Головний лікар комунального підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги»; 

Генеральний директор комунального некомерційного підприємства 
«Татарбунарська центральна районна лікарня»; 

Начальник комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

Татарбунарської міської ради; 

Заступник начальника управління-начальник відділу праці управління 



 

соціального захисту населення Татарбунарської районної державної 
адміністрації (за згодою) 

Начальник Татарбунарського районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Південного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (за згодою) 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Л.В.Коваль 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 

31.03.2021 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради 

 

1. Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради (далі - комісія) є консультативно-дорадчим 

органом виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, що утворений на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року 

№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 
прав дитини». 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і 

Цивільним кодексами України, законами України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно- 

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Конвенцією ООН про права дитини, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно- 

правовими актами, а також цим Положенням. 

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав 

дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне 
виховання та всебічний розвиток. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

1) затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, яка 

перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, 

затвердженою Мінсоцполітики, також визначає перелік суб’єктів соціальної 

роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі - суб’єкти соціальної роботи), що 

беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання суб’єктами 

соціальної роботи заходів плану відповідно до їх компетенції, забезпечує його 

перегляд та коригування; 

2) розглядає питання щодо: 

подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації 
народження дитини, батьки якої невідомі; 



 

доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, 

іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу 
охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини; 

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу 
опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання 

дитини у батьків без позбавлення батьківських прав; 

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та 

імені дитини; 

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання 
дитини; 

вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та 

визначення способів такої участі; 

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за 
межі України; 

доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені 

батьківських прав; 

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування; 

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування; 

стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених 
на них обов’язків; 

стану збереження майна, право власності на яке або право користування 

яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, 

опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання 

ними своїми правами; 

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, 

іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування; 

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів; 

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, 
соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток; 

3) розглядає підготовлені уповноваженими суб’єктами матеріали про стан 

сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій 

батьки не виконують батьківських обов’язків (існує ризик відібрання дитини чи 



 

дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав), сім’ї, 

дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання 

дітей на цілодобове перебування за заявою батьків, сім’ї, в якій вчинено 

домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, і за результатами 

розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо 

доцільності: 

обов’язкового надання соціальних послуг особам, які не виконують 

батьківських обов’язків, вчинили домашнє насильство чи жорстоке поводження 

з дитиною; 

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують 

батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до 
уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і 

виконують такі програми; 

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні 

можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем 

проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування 

дитини до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі 

спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від 

форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, за заявою батьків із визначенням строку її 

перебування в закладі; 

5) розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у 

зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для 

продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через 

які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних 

обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші 

причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність 

виплати допомоги за минулий період. 

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до 

закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної 

та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми 

власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, враховується думка дитини у разі, коли 

вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити; 

5. Комісія має право: 

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її 

діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій; 



 

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі 

недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, 
громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які 

розглядає комісія; 

залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, 

громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою). 

6. Комісію очолює голова Татарбунарської міської ради. 

Організація діяльності комісії забезпечується службою у справах дітей 
при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради. 

Заступник голови виконавчого комітету Татарбунарської міської ради з 

питань діяльності виконавчих органів виконує повноваження заступника 

голови комісії. У випадку тимчасової відсутності міського голови головуючим 

на засіданні комісії є заступник голови комісії. 

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники 

структурних підрозділів виконавчого комітету Татарбунарської міської ради з 

питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у 

справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заступники 

керівників органів Національної поліції (органів ювенальної превенції) та 

Мін’юсту, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення. 

Головний спеціаліст служби у справах дітей виконачого комітету 

Татарбунарської міської ради виконує обов’язки секретаря комісії. 

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які 

проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. 

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві 
третини загальної кількості її членів. 

До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні 

особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу 

опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про 

час та місце проведення засідання. 

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні 
причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі 

на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи 
повинні бути попередженні письмово. 

На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, 

організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 

перебувають на території України на законних підставах, що беруть 

безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом 



 

дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що 

може висловити свою думку. 

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись 
принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам 
відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не 

використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб. 

9. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх 

виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття 

відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду. 

10. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У 
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення 

або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них). 

12. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на 
громадських засадах. 

 

 
Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Л.В.Коваль 



 

9 питання 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Є К Т Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 №    

 

Про надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які проживають 

на території Татарбунарської міської ради 

 
Відповідно до підпункту 4 пункту «а» статті 28, частини шостої статті 59 

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

комітету Татарбунарської міської ради від 24.02.2021 № 17 «Про затвердження 

Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги громадянам, 

які проживають на території Татарбунарської міської ради за рахунок 

бюджетних коштів», рішення міської ради від 22.12.2020 року № 28-VII «Про 

затвердження програми «Милосердя» на 2021-2025 роки», розглянувши заяви 

громадян про надання матеріальної допомоги, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати адресну матеріальну допомогу на лікування, поховання 

громадянам, які проживають на території Татарбунарської міської ради в 

березні 2021 року згідно з додатком. 

2. Відділу соціального захисту та охорони здоров’я Татарбунарської 

міської ради (Діордієва О.В.) забезпечити перерахування коштів по програмі 

«Милосердя» на 2021-2025 роки» в межах обсягів фінансування на 2021 рік 

відповідно до пункту 1 цього рішення. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Коваль Л.В 

 

Міський голова А.П.Глущенко 

 
Проект рішення підготовлено 

відділом соціального захисту та 

охорони здоров’я Татарбунарської 

міської ради 



 

Додаток 

до проекту рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської 

ради 

від 31.03.2021 
№             

 
 

СПИСОК 

громадян на надання матеріальної допомоги на лікування, поховання в березні 

2021 року 
 

 

№ 

з/п 

ПІБ Адреса Статус Призначення 

допомоги 

Сума, 

грн. 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Л.В.Коваль 



 

10 питання 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 №    

 

Про міську координаційну раду з питань 

соціального захисту малозабезпечених верств населення 

 
Відповідно до статті 34, частини першої статті 52, частини шостої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови від 29 

січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, 

які мають право на пільги» з метою вирішення питань соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити координаційну раду з питань соціального захисту 

малозабезпечених верств населення Татарбунарської міської ради. 

2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань соціального 

захисту малозабезпечених верств населення Татарбунарської міської ради 

(додаток 1). 

3. Затвердити склад координаційної ради з питань соціального захисту 

малозабезпечених верств населення Татарбунарської міської ради (додаток 2). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Коваль Л.В 

 

 
Міський голова А.П.Глущенко 

 

 

 
Проект рішення підготовлено відділом 

соціального захисту та охорони здоров’я 

Татарбунарської міської ради 



 

Додаток 1 

до проекту рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської 

ради 

від 31.03.2021 
№             

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про координаційну раду з питань соціального захисту малозабезпечених верств 

населення Татарбунарської міської ради 

 
1. Координаційна рада з питань надання пільг (далі-Координаційна рада) 

створюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 

2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги». 

2. Координаційна рада в своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами України, указами Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики 

України, розпорядженнями міського голови, рішеннями Татарбунарської 

міської ради та її виконавчого комітету. 

3. Основними завданнями Координаційної ради є розгляд заяв громадян з 

питань включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які 

мають право на пільги, за адресою фактичного місця проживання фізичної 

особи та отримання пільг за фактичним місцем проживання. 

4. Координаційна рада утворюється у складі: голови, заступника голови, 

секретаря та членів ради. 

5. Склад Координаційної ради затверджується рішенням виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради. Координаційну раду очолює голова, 

який є секретарем міської ради. Заступником голови Координаційної ради є 

начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я Татарбунарської 

міської ради. 

6. Організаційної формою роботи Координаційної ради є засідання, які 

проводяться в міру надходження заяв від громадян, які звернулися до неї з 

питань по наданню пільг, але не рідше ніж раз на місяць.. Засідання вважаються 

правочинними, якщо на ньому присутні не менше половини членів 

Координаційної ради. 

7. Рішення координаційної ради приймаються більшістю голосів 

присутніх на засіданні ради та оформлюються протоколом, який підписується 

головою ради та секретарем. 



 

Секретар Координаційної ради забезпечує підготовку матеріалів згідно з 

поданими заявами для розгляду, вирішує організаційні питання проведення 

засідань, веде протоколи засідань Координаційної ради. 

8. Координаційна рада розглядає підготовлені заяви громадян з питань 

надання пільг за адресою фактичного місця проживання на оплату житлово- 

комунальних послуг, послуг зв’язку, придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива. 

9. Координаційна рада надає дозвіл щодо включення до Єдиного 

державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, за 

адресою фактичного місця проживання фізичної особи, яка має право на пільги, 

за соціальною ознакою згідно з законодавством. 

10. Координаційна рада приймає рішення щодо надання пільг за адресою 

фактичного місця проживання. У разі зміни місця проживання пільговик або 

його законний представник повинен письмово повідомити про це відділ 

соціального захисту та охорони здоров’я Татарбунарської міської ради. 

11. На розгляд Координаційної ради подається заява громадянина, який 

має право на пільги, довідка про фактичне місце проживання, копія 

посвідчення пільговика та копія документа, що підтверджує особу. Одночасно 

облік пільговиків за двома місцями (проживання та реєстрації) не 

передбачається. 

12. Координаційна рада має право вимагати від громадян, які звертаються 

до неї, документи, відомості, довідки, які необхідні для розгляду заяв, звернень 

та прийняття рішень. Уповноважені особи відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я Татарбунарської міської ради мають право обстежувати 

матеріально-побутові умови проживання заявників, перевіряти їх майновий 

стан та складати відповідні акти. 

 
Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради Л.В.Коваль 



 

Додаток 2 

до проекту рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської 

ради 

від 31.03.2021 
№             

 
 

СКЛАД 

координаційної ради з питань раду соціального захисту малозабезпечених 

верств населення Татарбунарської міської ради 

 

Секретар міської ради, голова координаційної ради 

Начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради, 

заступник голови координаційної ради 

Головний спеціаліст відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської 

ради, секретар координаційної ради 

Члени координаційної ради: 

Начальник служби у справах дітей 

Начальник відділу культури, сім’ї та молоді 

Начальник юридичного відділу 

 

 

 
Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради Л.В.Коваль 



11 питання 
 

 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

31.03.2021 № 

 

Про погодження проекту програми соціально-економічного 

та культурного розвитку Татарбунарської міської ради на 2021 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 Татарбунарської міської ради на 2021 рік згідно з додатком. 

 

2. Вважати основним завданням виконавчих органів міської ради, 

керівників підприємств та установ комунальної власності Татарбунарської 

міської ради забезпечення безумовного виконання основних показників 

програми соціально-економічного та культурного розвитку Татарбунарської 

міської ради. 

 

3. Направити проект Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Татарбунарської міської ради на 2021 рік на розгляд сесії 

Татарбунарської міської ради. 

 
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 



12 питання порядку денного 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 № 

Про доцільність розміщення зовнішньої реклами (білборду) за межами 

населеного пункту м. Татарбунари, 138 км дороги Одеса-Рені 

Керуючись пунктом 13 частини а статті 30, статтями 40, частиною 

шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

пунктом 1 статті 16 Закону України «Про рекламу», Законом України «Про 

автомобільні дороги», Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 

2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої 

реклами», розглянувши заяви та надані документи фізичної особи – підприємця 

Резніченка Ігоря Володимировача, виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Вважати доцільним розміщення зовнішньої реклами (білборд № 46) за 

межами населеного пункту м. Татарбунари, 138 км дороги Одеса-Рені (згідно 

план – схеми). 

2. Рекомендувати Резніченку І.В. з питання надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами поза межами населених пунктів та у межах смуги 

відведення автомобільних доріг, звернутися до Одеської обласної державної 

адміністрації та Служби автомобільних доріг в Одеській області. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
Міський голова А.П.Глущенко 

 
Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 



13 питання порядку денного 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 № 

Про доцільність розміщення зовнішньої реклами (білборду) за межами 

населеного пункту с. Білолісся, дорога Одеса-Рені 

Керуючись пунктом 13 частини а статті 30, статтями 40, частиною шостою 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 1 

статті 16 Закону України «Про рекламу», Законом України «Про автомобільні 

дороги», Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 

«Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», 

розглянувши заяви та надані документи фізичної особи – підприємця 

Резніченка Ігоря Володимировача, виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Вважати доцільним розміщення зовнішньої реклами (білборду) за 

межами населеного пункту с. Білолісся, дорога Одеса-Рені (згідно план – 

схеми). 

2. Рекомендувати Резніченку І.В. з питання надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами поза межами населених пунктів та у межах смуги 

відведення автомобільних доріг, звернутися до Одеської обласної державної 

адміністрації та Служби автомобільних доріг в Одеській області. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
Міський голова А.П.Глущенко 

 
Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 



14 питання порядку денного 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 № 

Про доцільність розміщення зовнішньої реклами (білборду) за межами 

населеного пункту м. Татарбунари, 138 км дороги Одеса-Рені 

Керуючись пунктом 13 частини а статті 30, статтями 40, частиною шостою 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 1 

статті 16 Закону України «Про рекламу», Законом України «Про автомобільні 

дороги», Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 

«Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», 

розглянувши заяви та надані документи фізичної особи – підприємця 

Резніченка Ігоря Володимировача, виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Вважати доцільним розміщення зовнішньої реклами (білборду) за 

межами населеного пункту м. Татарбунари, 138 км дороги Одеса-Рені (згідно 

план – схеми). 

2. Рекомендувати Резніченку І.В. з питання надання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів та у межах 

смуги відведення автомобільних доріг, звернутися до Одеської обласної 

державної адміністрації та Служби автомобільних доріг в Одеській області. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
Міський голова А.П.Глущенко 

 
Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 



15 питання порядку денного 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 № 

Про доцільність встановлення дорожнього обладнання – пристрою 

примусового зниження швидкості руху – «лежачій поліцейський» в м. 

Татарбунари, вулиця Центральна,1 

Керуючись статтями 30, 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 19, 20 Закону України «Про 

автомобільні дороги», Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 

1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 

користування     ними     та     охорони»,     розглянувши     клопотання     ДНЗ 

«Татарбунарське професійно – технічне аграрне училище», виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Вважати доцільним встановлення дорожнього обладнання – пристрою 

примусового зниження швидкості руху – «лежачій поліцейський» в м. 

Татарбунари, вулиця Центральна,1 (згідно план – схеми). 

2. Встановити попереджуючі знаки «Діти», «Обмеження швидкості руху» 

та знак «Пагорб» в м. Татарбунари, вулиця Центральна,1. 

3. Погодити розміщення пристроїв та знаків зазначених у пунктах 1 та 2 

цього рішення з Національною поліцією України в Одеській області. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
Міський голова А.П.Глущенко 

 
Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 



16 питання порядку денного 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 № 

Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом 

прив’язки за адресою: м. Татарбунари, на розі вулиць Степова та 

Ф.Бальця, за заявою фізичної особи - підприємця Лейнвебера Сергія 

Сергйовича 

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 Лейнвебера Сергія Сергійовича, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати не доцільним розміщення групи тимчасових 

споруд за паспортом прив’язки фізичною особою - підприємцем 

Лейнвеберу Сергієм Сергійовичем для провадження 

підприємницької діяльності з торгівлі запчастинами, за адресою: 

Одеська область, Білгород- Дністровський район, м.Татарбунари, 

на розі вулиць Степова та Федора Бальця, з площею благоустрою 

– 210 кв.м, з них під тимчасовими спорудами – 150 кв.м, згідно 

ситуаційної схеми М 1:500. 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Міський голова А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 



17 питання порядку денного 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 № 

Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом 

прив’язки за адресою: м. Татарбунари, на розі вулиць Степова та 

Ф.Бальця, за заявою фізичної особи - підприємця Лейнвебера Сергія 

Сергйовича 

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 Лейнвебера Сергія Сергійовича, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Вважати не доцільним розміщення групи тимчасових споруд за 

паспортом прив’язки фізичною особою - підприємцем Лейнвебером Сергієм 

Сергійовичем для провадження підприємницької діяльності з торгівлі 

запчастинами, за адресою: Одеська область, Білгород- Дністровський район, 

м.Татарбунари, по вулиці Степова (біля АЗС ПАТ «УКРНАФТА»), з площею 

благоустрою – 210 кв.м, з них під тимчасовими спорудами – 150 кв.м, згідно 

ситуаційної схеми М 1:500, у зв’язку з невідповідністю намірів заявника 

вимогам Закону України « Про землі енергетики». 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Міський голова А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 



18 питання порядку денного 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 № 

Про поновлення на новий термін дії договору пайової участі в утриманні 

об’єкту благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою 

фізичної особи – підприємця Щербини Маріанни Сергіївни 

 

 
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 Щербини Маріанни Сергіївни, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Поновити до 30.07.2022 року дію договору пайової участі в утриманні 

об’єкту благоустрою від 08.09.2017 року № 41 фізичній особі-підприємцю 

Щербині Маріанні Сергіївні за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. 

23 Серпня, площа під тимчасовою спорудою 7,95 кв.м, тимчасова споруда № 

25. 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 



19 питання порядку денного 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 № 

Про відмову в укладанні договору пайової участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою с. Спаське, вул. Іванова,4 за заявою Мардар 

Наталі Михайлівни 

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 Мардар Наталі 

Михайлівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Відмовити в укладанні договору пайової участі в утриманні об’єкту 

благоустрою Мардар Наталі Михайлівні за адресою: Одеська область, Білгород- 

Дністровський район, с. Спаське, вул. Іванова, площа 6 кв.м., у звязку з 

відсутністю реєстраційних документів на провадження підприємницької 

діяльності на невідповідністю довідки 3ДФ. 

2. Рекомендувати гр. Мардар Н.М. отримати реєстраційні документи 

для провадження підприємницької діяльності. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 



20 питання порядку денного 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 № 

Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від29.05.2019 року № 61 та рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 31.07.2019 року № 118 за заявою 

Короленка Вадима Івановича 

 

 
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», розглянувши заяву Короленка Вадима Івановича, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від29.05.2019 року № 61 та рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 31.07.2019 року № 118, за 

клопотанням заявника. 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 



21 питання порядку денного 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 № 

Про доцільність проведення благоустрою прибудинкової території за 

адресою м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, буд.57, за заявою РОМ ХЦ 

«Надія» 

Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», розглянувши заяву РОМ ХЦ «Надія», виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Вважати доцільним проведення заходів благоустрою прибудинкової 

території РОМ ХЦ «Надія» за адресою м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, 

буд.57, шляхом укладання тротуарної плитки, орієнтовна площа благоустрою – 

75 кв.м. 

2. Зобов’язати РОМ ХЦ «Надія» отримати дозвіл на проведення 

благоустрою за заявою, формою та у порядку встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 



22 питання порядку денного 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 № 

Про погодження ескізного проєкту благоустрою прилеглої території за 

адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура, буд.19, за заявою 

Татарбунарського сільського споживчого товариства 

Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», розглянувши заяву Татарбунарського сільського 

споживчого товариства, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити ескізний проєкт благоустрою прилеглої території за адресою 

м. Татарбунари, вул. Василя Тура, буд.19 Татарбунарському сільському 

споживчому товариству, площею благоустрою 35,55 кв.м. 

2.Вважати доцільним проведення заходів благоустрою прилеглої 

території за адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура, буд.19 

Татарбунарському сільському споживчому товариству, площею благоустрою 

35,55 кв.м. 

3. Зобов’язати Татарбунарське сільське споживче товариство отримати 

дозвіл на проведення благоустрою за заявою, формою та у порядку 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 



23 питання порядку денного 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
31.03.2021 № 

Про присвоєння адреси 54/300 частині 

домоволодіння по вулиці Центральна, 56-58 
 

Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву Ігнатенко О.О., договір довічного утримання від 

23.09.2009 року № 3345, витяг про державну реєстрацію № 29106505 від 

23.02.2011, технічний паспорт від 17.02.2021 № 1514 виготовлений ТОВ 

«Татарбунарське РБТІ та РОН», висновок щодо технічної можливості виділу в 

натурі частки з об’єкта нерухомого майна від 17.02.2021, враховуючи 

інформацію з державного реєстру речових прав від 26.02.2021 року, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Присвоїти адресу 54/300 частини домоволодіння по вул. Центральна, 

56-58 яка належить Ігнатенко Ользі Олександрівні; коридор № 3-1, кімната № 

3-2, кімната № 3-3, кімната № 3-4, кухня №3-5, сан. вузол № 3-6, загальною 

площею 63,7 кв. м., житловою площею 49, 3 кв. м. - квартира № 3 на вул. 

Центральна, 56-58. 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 
Міський голова А.П. Глущенко 

 

 
Проект рішення підготовлено 

юридичним відділом 

виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради 



24 питання порядку денного 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

31.03.2021 № 

Про зміну адреси навчального комплексу 

розташованого по вулиці Вєтрогона В. А., 

в с. Баштанівка 

 

Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши клопотання КЗ «Баштанівський НВК «Заклад ЗОШ I-III 

ступенів заклад дошкільної освіти» Татарбунарської міської ради, Одеської 

області , враховуючи інформацію з державного реєстру речових прав від 

16.03.2021 року, з метою впорядкування нумерації будівель, які розташовані по 

вулиці Вєтрогона В.А. в с. Баштанівка, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Змінити адресу комплексу КЗ «Баштанівський НВК «Заклад ЗОШ I-III 

ступенів заклад дошкільної освіти» Татарбунарської міської ради, Одеської 

області – присвоївши адресу: майновий комплекс по вул. Вєтрогона В.А.,48 а в 

с. Баштанівка. 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 
Міський голова А.П. Глущенко 

 

 
Проект рішення підготовлено 

юридичним відділом 

виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради 



25 питання порядку денного 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 
 

31.03.2021 № 

 
Про утворення Координаційної ради з питань ґендерної рівності, 

запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 

протидії торгівлі людьми при Татарбунарській міській раді та 

затвердження її складу 

 
Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Законів України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», постанов Кабінету 

Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження порядку 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі», від 05 вересня 2007 

року № 1087 «Про консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, ґендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми», з метою сприяння проведенню 

ефективної державної політики з питань ґендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 

людьми на території Татарбунарської міської ради, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити Координаційну раду з питань ґендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 

людьми при Татарбунарській міській раді. 

 

2. Затвердити склад Координаційної ради з питань ґендерної рівності, 

запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії 

торгівлі людьми при Татарбунарській міській раді (додається). 



 

3. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань ґендерної 

рівності, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 

протидії торгівлі людьми при Татарбунарській міській раді (додається). 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

координаційної ради. 

 

 
 

Міський голова А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 
 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської ради 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської 

міської ради 

від 31.03.2021 
№   

С к л а д 
 

Координаційної ради з питань ґендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 

людьми при Татарбунарській міській раді 
 

 

Голова 

Координаційної ради 

 

 
Заступник голови - 

Координаційної ради 

- Татарбунарський міський голова; 

 

 

 

 
секретар Татарбунарської міської ради, заступник 

голови ради опіки та піклування; 

 
Секретар 

Координаційної ради 

 
- 

 
головний спеціаліст відділу культури, сім’ї та 

молоді Татарбунарської міської ради; 

   
Члени координаційної ради: 

   
- начальник відділу освіти Татарбунарської міської 

ради; 

 
- начальник відділу культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської ради; 

 

- керівник комунального некомерційного 



 

підприємства «Татарбунарська багатопрофільна 

лікарня» Татарбунарської міської ради; 

 

- керівник комунального некомерційного 

підприємства «Татарбунарський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Татарбунарської 

міської ради; 

 

- практичний психолог комунального закладу 

«Татарбунарський навчально – виховний комплекс 

«Заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Татарбунарської міської ради (за згодою); 

 

- дільничний офіцер відділення поліції № 2 Білгород 

– Дністровського РВП ГУНП в Одеський області 

(за згодою). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Керуючий справами Л.В. Коваль 

(секретар) виконкому 

міської ради 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської 

міської ради 

від 31.03.2021 
№   

 

Положення про Координаційну раду з питань ґендерної рівності, 

запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 

протидії торгівлі людьми при Татарбунарській міській раді 
 

1. Координаційна рада з питань ґендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 

людьми (далі – Координаційна рада) є постійно діючим консультативно- 

дорадчим органом, утвореним при виконавчому комітеті Татарбунарської 

міської ради. 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується: Конституцією 

України, законами України, указами Президента України, постановами 

Верховної Ради України та актами Кабінету Міністрів України, наказами 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; міжнародно- 

правовими документами у сфері прав людини, забезпечення ґендерної рівності, 

стороною яких є Україна та згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України, рішеннями Татарбунарської міської ради та виконавчого 

комітету, розпорядженнями Татарбунарського міського голови, цим 

Положенням, іншими нормативними актами. 

3. Основними завданнями Координаційної ради є: 

3.1. сприяння реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих 

програм та заходів з питань ґендерної рівності, запобігання домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми; 

3.2. розгляд питань, які потребують узгодженої співпраці всіх 

структурних підрозділів щодо реалізації на місцевому рівні державної 

політики/заходів з питань ґендерної рівності, запобігання домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми; 

3.3. інформування Татарбунарської міської ради та громадськості про 

стан реалізації державної політики/заходів з питань ґендерної рівності, 

запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії 

торгівлі людьми на місцевому рівні. 

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань: 
4.1. розглядає пропозиції структурних підрозділів виконавчих органів 

Татарбунарської міської ради, громадських організацій щодо визначення 

пріоритетних напрямків з питань ґендерної рівності, запобігання домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми на 

території Татарбунарської міської ради; 

4.2. бере участь у розробленні проектів місцевих програм та/або заходів 

стосовно реалізації державної політики з питань ґендерної рівності, запобігання 



 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 

людьми; 

4.3 готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 

протидії насильству за ознакою статі; 

4.4. вивчає досвід, що належить до компетенції Координаційної ради, та 

готує пропозиції щодо його запровадження на території Татарбунарської 

міської ради; 

4.5. ініціює проведення моніторингу виконання відповідних місцевих 

програм та/або заходів, їх впливу на ситуацію в Татарбунарській міській раді та 

досліджень/аналітичних матеріалів з питань ґендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 

людьми; 

4.6. ініціює проведення ґендерного аналізу бюджетних програм 

Татарбунарської міської ради, з метою визначення рівня забезпечення потреб та 

задоволення інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп у процесі їх реалізації, а 

також виявлення у відповідній сфері/галузі ґендерних розривів, ґендерної 

дискримінації та причин їх виникнення; 

5. Координаційна рада має право: 
5.1. утворювати в разі потреби робочі групи із залученням представників 

місцевих державних адміністрацій, правоохоронних органів, наукових установ, 

громадських об’єднань (за згодою їх керівників) для ефективної реалізації своїх 

завдань з питань ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми; 

5.2. одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів 

виконавчих органів Татарбунарської міської ради інформаційні та аналітичні 

матеріали, статистичні дані, документи, що використовуються у бюджетному 

процесі, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 

5.3. організовувати проведення конференцій, нарад, семінарів, робочих 

зустрічей з питань, що належать до компетенції Координаційної ради. 

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє з місцевими державними адміністраціями, правоохоронними 

органами, науковими установами, громадськими об’єднаннями та іноземними 

неурядовими організаціями. 

7. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови, 

секретаря та членів Координаційної ради. 

До складу Координаційної ради можуть входити представники 

підприємств, установ незалежно від їх форм власності, а також громадських 

об’єднань. 

Склад Координаційної ради визначається і затверджується рішенням 

виконавчого комітету. 

8. Голова Координаційної ради здійснює керівництво діяльністю 

Координаційної ради, визначає порядок її роботи, головує на засіданнях, а 

також представляє Координаційну раду у відносинах з місцевими державними 

адміністраціями, правоохоронними органами, громадськими об’єднаннями. 



 

Заступник голови Координаційної ради виконує повноваження голови 

Координаційної ради у разі його відсутності. 

Секретар Координаційної ради: 
- скликає за дорученням голови Координаційної ради засідання; 

- забезпечує підготовку порядку денного та матеріалів до засідання 

Координаційної ради з урахуванням пропозицій від членів Координаційної 

ради; 

- забезпечує ведення протоколів засідання Координаційної ради; 

- здійснює оцінку/моніторинг стану реалізації/виконання рішень 

Координаційної ради та регулярно інформує голову та членів Координаційної 

ради з цього питання; 

- виконує в межах компетенції доручення голови Координаційної ради. 

9. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться 

відповідно до плану роботи, який затверджує голова Координаційної ради, але 

не рідше ніж один раз на три місяці. 

10. Засідання Координаційної ради веде голова або за його дорученням 

заступник голови. 

Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина 

членів Координаційної ради. 

11. Для участі у засіданнях Координаційної ради можуть запрошуватися 

посадові особи місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, представники громадських 

об’єднань, засобів масової інформації. 

12. Рішення Координаційної ради приймається відкритим голосуванням, 

простою більшістю голосів членів Координаційної ради, присутніх на засіданні. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні Координаційної ради. 

13. Координаційна рада має бланк із своїм найменуванням. 

14. Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом, який 

підписує головуючий, та носять рекомендаційний характер і можуть бути 

реалізовані шляхом видання розпорядження або надання доручень 

Татарбунарським міським головою. 

15. Про свою діяльність Координаційна рада щорічно до 1 лютого 

наступного за звітним роком, інформує мешканців Татарбунарської міської 

ради про роботу Координаційної ради у засобах масової інформації. 

16. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Координаційної ради здійснює Татарбунарська міська рада. 

 

 
Керуючий справами Л.В. Коваль 

(секретар) виконкому 

міської ради 


