
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
  РІШЕННЯ 

 
  27.10.2016           № 172 
 
Про затвердження структури офіційного веб-
сайту Татарбунарської міської ради та 
переліку наборів даних, що містять публічну 
інформацію та підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних 
 
          Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 1 статті 10, статтею 15 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», Положенням про набори даних, які 
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого  постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.10.2015 року № 835, заслухавши інформацію керуючого 
справами  (секретаря)  виконавчого комітету Татарбунарської міської ради Коваль Л.В.  
«Про затвердження структури офіційного веб-сайту Татарбунарської міської ради та 
переліку документів, що містять публічну інформацію, для  оприлюднення у формі 
відкритих даних», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
           1. Затвердити структуру офіційного веб-сайту Татарбунарської міської ради 
(додаток 1). 

 
           2. Затвердити перелік наборів даних, що містять публічну інформацію та 
підлягають  оприлюдненню у формі відкритих даних  на офіційному веб-сайті 
Татарбунарської міської ради (додаток 2). 
 
           3. Визначити модератором та адміністратором офіційного веб-сайту 
Татарбунарської міської ради  інженера-програміста виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради. 
 
           4.  Виконавчому    комітету     (апарату)     Татарбунарської     міської     ради    
забезпечити оприлюднення та подальше оновлення на офіційному веб-сайті 
Татарбунарської міської  ради наборів даних згідно затвердженого переліку набору даних, 
що містять публічну інформацію. 
 
           5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету  Коваль Л.В. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                         А.П. Глущенко 



                                                                            
                                                                             Додаток 1                                                                                        
                                                                                            до рішення виконавчого комітету  
                                                                                            Татарбунарської міської ради 
                                                                                            від   27.10. 2016 
                                                                                            № 172   - р   
                                   
                                                             Структура  
                          офіційного веб-сайту Татарбунарської міської ради  
 
Верхнє меню: 
 
Розділ: Головна  
 
Розділ:  Про місто 
Підрозділи: 

- Історія міста 
- Символіка міста 
- Туристичні маршрути міста 
- Почесні громадяни та видатні люди міста 
- Статут  татарбунарської  громади 
- Фотогалерея 
 

Розділ:  Міська рада 
Підрозділи: 

- Нормативно-правові засади діяльності 
- Повноваження 
- Регламент 

 
Розділ:  Міський голова 
Підрозділи:  

- Біографічна довідка 
- Декларація про доходи 
- Повноваження 
- Графік прийому 
- Звернення міського голови 
- Звіти про свою діяльність 
- Заступник міського голови 

 
Розділ:  Виконавчий комітет 
Підрозділи :   

- Склад виконкому 
- Регламент виконкому 
- Положення  про  комісії виконкому 
- Графік проведення засідань виконкому 
- Плани роботи    
- Звіти про роботу 

 
Розділ: Виконавчі органи міської ради (апарат) 
Підрозділи:  

- Заступник  міського голови  
- Секретар  міської ради  



- Керуючий справами (секретар)  виконкому 
- Відділ з питань діловодства та контролю – секретаріат ради та  

виконавчого комітету  
- Земельний відділ та з питань надходження податків та зборів 
- Відділ бухгалтерського обліку 
- Відділ з питань реєстрації 
- Господарський відділ 

                                                                    
Розділ:  Депутати  
Підрозділи: 

- Склад депутатського корпусу 
- Графік проведення сесій 
- Графік прийому депутатів 
- Постійні депутатські комісії 
- Положення про депутатські комісії 
- Протоколи, рекомендації, висновки засідань постійних депутатських 

комісій 
- Депутатські фракції 
- Депутатські групи 
- Облік відвідування сесій 
- Поіменне голосування 
- Про діяльність депутатів міської ради 
- Звіти депутатів  
- Декларації  про доходи депутатів 
- Помічники депутатів міської ради 
- Положення про помічника депутата 

 
Розділ:  міська виборча комісія 
Підрозділи:  
                        -     Нормативно-правова база 

- Склад  міської виборчої комісії, місце розташування, телефони 
- Склад дільничих  виборчих комісій в місті, місце розташування, 

телефони  
- Засідання міської виборчої комісії 
- Повідомлення міської виборчої комісії 
- Кількість виборців в місті 
- Межі міських виборчих округів 
- Відомості про зареєстрованих кандидатів на посаду Татарбунарського 

міського голови, декларації про доходи 
- Відомості про зареєстрованих кандидатів в депутати Татарбунарської  

міської ради, включених до виборчого списку; декларації про доходи  
- Результати виборів 

 
Ліве меню: 
 
Розділ:  Доступ до публічної інформації 
Підрозділи: 

          -  Закон України «Про доступ до публічної  інформації» 
                      -  Реєстр (перелік) наборів відкритих даних 
                      -  Правові акти, що підлягають оприлюдненню  

          -  Система обліку інформації   
          -  Порядок оформлення запитів 



          -  Відповідальні особи 
          -  Перелік документів, що містять службову інформацію 

                      -  Звіти щодо задоволення запитів на інформацію 
 
Розділ:   Реалізація Закону України  «Про очищення влади» 
Підрозділи:  
                       -  Нормативно - правова база 
                       -  Перевірка 
 
Розділ:   Бюджет міста 
Підрозділи: 
                        -  Доходи 
                        -  Видатки, звіти про використання бюджетних коштів  
                        -  Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності 
                         
                                                                       
    
Розділ:  Соціально-економічний розвиток міста 
Підрозділи:    

                              -   Програми соціально-економічного розвитку міста 
                              -   Міські  цільові програми 
                              -   Підсумки соціально-економічного розвитку міста 
                              -   Нові проекти, інновації, інвестиції 

                        -   Регуляторна політика  
                        -   Державні закупівлі 
                        -   Перелік об’єктів комунальної власності 
                        -   Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше 
право 
                            користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду) 
                         -  Перелік суб’єктів господарювання комунальної власності 
                         -  Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного 
                            транспорту, та маршрути перевезення 

-  Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення 
    зовнішньої реклами 
- Інформація про рекламні засоби 
-   Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної 
власності    територіальної громади                                                                                 

 
Розділ: Житлово-комунальне господарство 
Підрозділи: 

- Тарифи на комунальні послуги 
- Звіти про стан розрахунків населення за комунальними платежами 

 
Розділ:  Земельні відносини 
Підрозділи: 
                         -   Перелік укладених договорів 
                         -   Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) 
                             комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування 
                         -   Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови 
                         -   Відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для 
                             провадження підприємницької діяльності 



 
Розділ: Містобудівна документація 
Підрозділи: 

- Генеральний план міста 
- Документи 
- Схематичні матеріали           

Розділ: Адміністративні послуги 

Підрозділи:  

- Перелік та умови отримання адміністративних послуг 
- Графік видачі довідок 
- Інформаційні картки адміністративних послу 
- Бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної 

послуги 
- Місцезнаходження, поштова адреса, засоби зв’язку  суб`єкта 

повноважень 

Розділ: Звернення громадян 
Підрозділи:    

- Закон України «Про звернення громадян»                                                                     
- Порядок  подання звернень громадян 
- Звіти про роботу із зверненнями громадян 
 

Розділ:  Нормативні акти 
Підрозділи: 

- Рішення міської ради 
- Рішення виконкому 
- Розпорядження міського голови 
- Проекти рішень міської ради  
- Проекти рішень виконкому 

 
Розділ: Громадське обговорення 
Підрозділи:  

- Оголошення про громадське обговорення 
- Результати громадського обговорення 

 
Розділ:   Вакансії 
Підрозділи:  

- Вакансії  у виконавчому комітеті (апараті) міської ради 
- Вакансії  в підпорядкованих підприємствах та установах 
- Порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад 
- Конкурси на заміщення вакантних посад 

 
Розділ: Корисні посилання 
Підрозділи: 

- Сайт Президента України 
- Сайт Верховної Ради України 
- Сайт Одеської ОДА 
- Сайт Одеської облради 
- Сайт Татарбунарської РДА 



- Сайт Татарбунарської райради 
 
Центральне меню: 
 
Розділ: Новини 
Розділ: Архів новин 
 
Праве меню: 
 
Розділ: Графік  прийому громядян    
Розділ: Телефонний довідник та місце розташування  виконавчих органів (апарату) 
міської ради 
Розділ: Телефонний довідник та місце розташування підприємств, установ, 
підпорядкованих міській раді 
Розділ:  Телефонна гаряча лінія - телефон довіри Татарбунарського міського голови 
Розділ:  Оголошення 
Розділ: Аварійні та довідкові служби міста 
 
 
 
Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету           Л.В.Коваль 
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