
 

  
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
11.10.2021           м. Татарбунари    № 269–р 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Про громадське обговорення проєкту  

договору про співробітництво 

 

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 8 Закону України «Про співробітництво територіальних 

громад», з метою забезпечення громадського обговорення проєкту договору 

про співробітництво 
 

Р О З П О Р Я Д Ж А Ю С Ь : 
   

 1. Відділу соціального захисту та охорони здоров’я Татарбунарської 

міської ради: 

 1.1. організувати в період з 13 жовтня 2021 року до 28 жовтня 2021 року 

проведення громадського обговорення у формі надання письмових зауважень і 

пропозицій (у тому числі в електронному вигляді) підготовленого проєкту 

договору про співробітництво територіальних громад, а саме між Лиманською 

сільською територіальною громадою через Лиманську сільську раду в особі 

голови Василя РЕЗНІЧЕНКА і Татарбунарською міською територіальною 

громадою через Татарбунарську міську раду в особі голови Андрія 

ГЛУЩЕНКА у сфері надання соціальних послуг у формі спільного 

фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та 

організацій комунальної форми власності, а саме: комунальної  установи 

«Центр надання соціальних послуг Лиманської сільської ради» Білгород-

Дністровського району Одеської області (відділення стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового перебування – «Будинок Милосердя») (далі – 

проєкт договору про співробітництво); 

1.2. протягом 30 днів з дати проведення громадського обговорення надати 

на розгляд ради проєкт рішення про схвалення проєкту договору про 

співробітництво. 

 

 2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю  за собою. 

 

 

Міський голова       Андрій ГЛУЩЕНКО 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

розпорядження міського голови «Про громадське обговорення проєкту 

договору про співробітництво» 

 

Керуючий справами (секретар)    Лариса КОВАЛЬ 

виконавчого комітету міської ради       

«___»________ 2021 р. 

 

Начальник юридичного відділу    Віталій БОРДЕНЮК 

виконавчого комітету (апарату) 

міської ради 

«___»________ 2021 р. 

 

 

Начальник відділу з питань діловодства   Юлія БОНДАРЕНКО 

та контролю виконавчого комітету  

(апарату) міської ради 

«___»________ 2021 р. 

 

 

Начальник відділу соціального     Олена ДІОРДІЄВА 

захисту та охорони здоров’я 

міської ради 

«___»________ 2021 р. 

 

 

 

Розрахунок розсилки: 

 

В справу            - 1 

Відділ соціального захисту та охорони  здоров’я     - 1 

Центр надання соціальних послуг        - 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Діордієва 3-34-44 


