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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

26.11.2016         14.00 

1. Про  забезпечення життєдіяльності міста під час ускладнення погодних умов в 
осінньо-зимовий   період  2016-2017  років. 

2. Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для розробки паспорту прив’язки 
групи тимчасових споруд для  провадження підприємницької діяльності в м. Татарбунари, 
по вулиці Степова, за заявою фізичної особи – підприємця Сухоліти Олександра 
Михайлович 

 3. Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для розробки паспорту прив’язки 
групи тимчасових споруд для  провадження підприємницької діяльності в м.Татарбунари, 
по вулиці Степова, за заявою фізичної особи – підприємця Бричака Сергія Георгійовича. 

4. Про надання адресної матеріальної допомоги  жителям  міста. 
 
5. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         1 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
 ПРОЕКТ РІШЕННЯ  

24.11.2016          № ___ 
  

Про  забезпечення життєдіяльності міста 
під час ускладнення погодних умов в 
осінньо-зимовий   період  2016-2017  років 
 

Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру в осінньо-зимовий період 2016-2017 року,  виконавчий комітет Татарбунарської 
міської рад 
ВИРІШИВ: 

1. Утворити міський оперативний штаб для здійснення контролю за проходженням 
опалювального сезону, реагування на надзвичайні ситуації, події під час осінньо-зимового 
періоду 2016-2017 років у складі, що додається. 

2. Міському оперативному штабу забезпечити: 
1) контроль за сталим проходженням опалювального сезону 2016-2017 років в 

місті; 
2)   координацію заходів з оперативного реагування на надзвичайні ситуації, події; 
3) своєчасне реагування на ускладнення погодних умов, недопущення нещасних 

випадків і підвищення рівня травматизму; 
4) усунення недоліків у роботі об’єктів житлово-комунального господарства під час 

осінньо-зимового періоду 2016-2017 років; 
5) підтримання необхідних температурних умов функціонування дошкільних 

навчальних закладів; 
6) постійний контроль за станом санітарно-епідемічного благополуччя населення 

міста; 
7) належне утримання вулиць, доріг та територій загального користування у місті; 
8) проведення роз’яснювальної роботи серед населення міста щодо безпеки 

життєдіяльності протягом осінньо-зимового періоду. 
3. Заступнику міського голови Лєсніченко О.В.: 
1) організувати цілодобову телефонну «гарячу лінію» в адміністративному 

приміщенні  виконавчого комітету міської ради; 
2) номер телефону такої ліній довести до відома мешканців міста. 
4. Членам міського оперативного штабу – керівникам  КП «Водопостачальник» та 

Управління майном комунальної власності та забезпечення благоустрою у місті 
Татарбунарської міської ради  утворити мобільні ремонтні бригади. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
Міський голова      А.П. Глущенко  
 

Проект рішення підготовлено виконавчим 
комітетом (апаратом) міськ ради 



                                                                                    
             
        Додаток  

до рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради 
від 24.11.2016 
№___ 
 

Склад міського оперативного штабу для здійснення контролю за проходженням 
опалювального сезону,  реагування на надзвичайні ситуації, події під час осінньо-

зимового періоду 2016-2017 років 
 
Лєсніченко Олександр Вадимович - заступник міського голови,  

керівник штабу; 
 

Члени оперативного штабу: 
 
Даскалєску Ольга Євдокимівна - керівник управління майном 

комунальної власності та 
забезпечення благоустрою у місті 
Татарбунарської міської ради; 

Катанов Ігор Володимирович - начальник земельного відділу та з 
питання надходження  податків та 
зборів виконавчого комітету 
(апарату) міської ради 

Кобушкіна Тамара Олександрівна - директор КП 
«Водопостачальник»; 

Чакір Василь Сергійович - інженер аварійно - ремонтної 
бригади водопровідно-
каналізаційного господарства. 

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

 



          2 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
 ПРОЕКТ РІШЕННЯ   

24.11.2016                               №  

     

 

 

 

Відповідно до статі 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
пунктів 2.3, 2.4 наказу 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, 
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Сухоліти Олександра Михайловича, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Сухоліті Олександру 
Михайловичу на збір вихідних даних для розробки паспорту прив’язки групи тимчасових 
споруд  для  провадження підприємницької діяльності з продажу змішаної групи товарів в 
м. Татарбунари, на розі вулиці Степова та вулиці Бесарабська, з орієнтовною площею 
групи тимчасових споруд - 120 кв. м (згідно Ситуаційної схеми М 1:500, що додається). 

2. Зобов’язати замовника: 
2.1. Отримати належні вихідні дані – паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, 

виданий відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 
будівництва та інфраструктури Татарбунарської райдержадміністрації та погоджений КП 
«Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком»,  ПАТ «Атраком», Татарбунарськими 
районними електричними мережами.  

2.2. До виконання робіт приступити після затвердження паспорту прив’язки 
сесією міської.  

 
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 

Міський голова        А.П. Глущенко 

Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для 
розробки паспорту прив’язки групи тимчасових споруд 
для  провадження підприємницької діяльності в м. 
Татарбунари, по вулиці Степова, за заявою фізичної 
особи – підприємця Сухоліти Олександра Михайловича 



3 питання                                                                                  

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

24.11.2016                                  №      
 

 
 
 
 
 

 
Відповідно до статі 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

пунктів 2.3, 2.4 наказу 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, 
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Бричака Сергія Георгійовича,  
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Бричаку Сергію Георгійовичу на 
збір вихідних даних для розробки паспорту прив’язки групи тимчасових споруд для  
провадження підприємницької діяльності з надання послуг по шиномонтажу вантажного 
автотранспорту в м.Татарбунари, ріг  вулиці Степова та вулиці Бесарабська, з орієнтовною 
площею групи тимчасових споруд - 120 кв.м  та площею для їх обслуговування 0,0432 га 
(згідно Ситуаційної схеми М 1:500). 

2. Зобов’язати замовника: 
 
2.1. Отримати належні вихідні дані – паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, 

погоджений відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 
будівництва та інфраструктури Татарбунарської райдержадміністрації, національної 
поліції, КП «Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Атраком», 
Татарбунарськими районними електричними мережами.  

 
2.2. До виконання робіт приступити після затвердження паспорту прив’язки 

сесією міської ради.           
 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 
 
Міський голова        А.П. Глущенко 
 
 

Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження 
податків та зборів виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для 
розробки паспорту прив’язки групи тимчасових 
споруд для  провадження підприємницької діяльності 
в м.Татарбунари, по вулиці Степова, за заявою 
фізичної особи – підприємця Бричака Сергія 
Георгійовича 



 
           4 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий   комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

24.11.2016         №_______ 
 
 

 
                                                 

 
             Відповідно  підпункту 4  пункту  «а»  статті  28    Закону України   «Про    місцеве    
самоврядування в Україні»,  рішень міської  ради  від   22.12.2015  року  № 9-VII   «Про  
міський  бюджет  на  2016 рік»,  від   18.01.2016  року  № 23-VII  «Про затвердження   
міської  програми «Милосердя в дії»   на   2016-2020 роки»,  розглянувши   заяви  
громадян  про  надання     матеріальної   допомоги,   виконавчий  комітет   
Татарбунарської   міської  ради  
 
 В И Р І Ш И В : 
 

1. Надати  адресну  матеріальну допомогу  на лікування,  поховання   та  вирішення             
соціально -  побутових   проблем    жителям    міста  згідно додатку. 
 
 2. Відділу   бухгалтерського  обліку  виконавчого комітету  (апарату)  міської  ради             
(Лютикова Л.С.)  забезпечити   перерахування коштів   по  міській програмі  «Милосердя в 
дії»             в  межах  обсягів  фінансування  на  2016  рік  відповідно до пункту  1  цього  
рішення. 
 

3. Контроль за виконанням   цього  рішення покласти  на заступника  міського 
голови             Лєсніченка  О.В. 

 
 
 Міський голова                                                                                              А.П. Глущенко 
 
 

Проект рішення підготовлено  
спеціалістом з соціально - 
економічних питань відділу 
бухгалтерського обліку 
виконавчого комітету (апарату) 
міської ради 

 
 

 
                                                                                                             

Про надання адресної матеріальної 
допомоги  жителям  міста 
 



 
                                                                                         Додаток  

                                                                               до   проекту рішення   виконавчого  
                                                                             комітету  Татарбунарської міської 

                           ради 
                                            від  24.11.2016 

                      №____ 
                                                    

С П И С О К 
               жителів міста  на  надання  матеріальної  допомоги   на  лікування, поховання  та  

вирішення   соціально - побутових     проблем    в   листопаді   2016  року 

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

           
 

 
 

 

№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначення 
допомоги 

Сума 
Грн. 
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