УКРАЇНА

Татарбунарська міська рада
виконавчий комітет
РІШЕННЯ
26.01.2017

№1

Про
виконання
делегованих
повноважень
органів виконавчої влади виконавчим комітетом
Татарбунарської міської ради у ІІ півріччі 2016 року
Керуючись главою 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.1999 року № 339 «Про затвердження
порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих
повноважень органів виконавчої влади», та заслухавши інформацію керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету Татарбунарської міської ради Коваль Л.В. про виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим комітетом Татарбунарської
міської ради у ІІ півріччі 2016 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію
керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради Коваль Л.В. про виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради у ІІ півріччі 2016 року
взяти до відома (додається).
2. Структурним підрозділам виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської
міської ради активізувати роботу виконавчого комітету щодо виконання делегованих
повноважень у 2017 році.
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

А.П. Глущенко

Інформація

Додаток
до рішення виконавчого
комітету
Татарбунарської
міської ради
від 26.01.2017
№1

про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим
комітетом Татарбунарської міської ради у ІІ півріччі 2016 року
На виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно
виконання делегованих повноважень виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради у ІІ
півріччі 2016 року:
1.Постійно здійснюється статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово
проживають на відповідній території. Активно працював відділ з питань реєстрації виконавчого
комітету (апарату) міської ради до повноважень якого відноситься питання формування та
ведення реєстру територіальної громади. Всього в ІІ півріччі 2016 року зареєстровано місце
проживання 367 осіб, із них: 325 дітей, 42 дорослих, знято з реєстрації 144 особи, із них: 3 дітей,
141 дорослих. Отримано 40 повідомлень від інших органів реєстрації про зняття з реєстрації та
надіслано іншим органам реєстрації 22 повідомлення. Опрацьовано 98 запитів щодо відомостей
про реєстрацію місця проживання від підприємств, установ, організацій та 19 від фізичних осіб.
Надано до Татарбунарського РС ГУ ДМСУ в Одеській області 24 звіти, до Відділу ведення
Державного реєстру виборців Татарбунарської районної державної адміністрації 6 звітів, до
Татарбунарського районного військового комісаріату 6 звітів, до відділу статистики у
Саратському районі 6 звітів.
2.Постійно здійснювався відповідно до закону контроль за дотриманням зобов'язань щодо
платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.
Підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року розглянуті на засіданні
виконавчого комітету міської ради в жовтні 2016 року та прийнято рішення від 27.10.2016 року
№ 159. Здійснювався відповідно до закону моніторинг за дотриманням цін і тарифів
комунальними підприємствами міської ради. Протягом звітного періоду тарифи не змінювалися.
3. Залучені позабюджетні кошти від населення на поточний ремонт водопровідних мереж,
поточний ремонт вуличного освітлення, благоустрій території.
4. Здійснюються заходи щодо розширення та вдосконалення мережі житловокомунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування,
розвитку транспорту і зв'язку. Реалізуються відповідні проекти та прийняті рішення стосовно
надання дозволу на збір вихідних даних для проведення робіт з облаштування та благоустрою
водозабірної ями річки Фонтанки м. Татарбунари під купальню для проведення релігійного
свята Водохреща, та на збір вихідних даних для розробки паспортів прив’язки тимчасових
споруд для здійснення підприємницької діяльності за 15 заявами громадян.
5. Здійснюється відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та
організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства.

6. Виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради проведено 6 засідань виконкому і
прийнято 94 рішення. Контроль за дотриманням законодавства, щодо захисту прав споживачів
покладено на заступника міського голови Лєсніченка О.В. Крім того, створена громадська
організація «Захисту прав споживачів». Також ці питання розглядає постійна депутатська комісії
з питань законності, правопорядку та депутатської етики. Заяви з цього питання до міської ради
не надходили.
7. Встановлюється за погодженням з власниками зручний для населення режим роботи
розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери
обслуговування незалежно від форм власності. До виконавчого комітету Татарбунарської міської
ради в ІІ півріччі 2016 року заяв стосовно погодження режиму роботи торгових об`єктів не
надходило. На поточну дату торговим та розважальним установам встановлений та погоджений
зручний режим роботи. Але згідно рішення виконавчого комітету «Про стан профілактичної
роботи, щодо роботи з дітьми сиротами, дітьми без батьківського піклування та попередження
дитячої бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх» від 18.03.2011 р. № 76 був
обмежений час перебування неповнолітніх в розважальних закладах.
8. Здійснюється відповідно до законодавства постійний моніторинг житлового фонду, та
контроль за його використанням. Всього державним реєстратором відділу з питань реєстрації
прийнято 324 заяви про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в тому числі
54 про реєстрацію права власності на нерухоме майно, 74 про реєстрацію інших речових прав,
194 про внесення змін та доповнень до Державного реєстру речових прав. Контроль за
використанням житлового фонду постійно здійснює Управління майном комунальної власності
та забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради та адміністративна комісія при
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради.
9. Ведеться відповідно до закону облік громадян, які потребують поліпшення умов
проживання. На обліку знаходяться 59 осіб.
10. Здійснюється постійний моніторинг нежилих приміщень на відповідній території
незалежно від форм власності, вносяться пропозицій їх власникам щодо використання таких
приміщень для задоволення потреб територіальної громади.
11. Організована робота, пов'язана зі створенням і веденням містобудівного кадастру м.
Татарбунари. В серпні 2016 року проведено громадське обговорення Архітектурно планувальної частини Генерального плану та плану Зонування міста Татарбунари.
12. Постійно вирішуються відповідно до законодавства спори з питання містобудування,
земельних відносин на підставі звернень громадян.
13. Забезпечуються відповідно до закону розвиток дошкільної освіти.Виконавчий комітет
впродовж першого півріччя 2016 року забезпечував реалізацію єдиної державної політики в
галузі освіти, визначеної Конституцією України, законами України стосовно дошкільної освіти
Станом на 01.01.2017 року суспільним вихованням охоплено 465 дітей міста.
Відвідують дошкільні заклади 66 дітей з багатодітних родин, 3 дитини, які постраждали
від наслідків Чорнобильської катастрофи, 12 дітей із сімей, де батько має статус учасника

бойових дій, 2 – дітей-інвалідів, 3 дітей з малозабезпечених сімей, 2 дітей, які втратили одного із
батьків. Дитячий контингент дошкільних закладів має тенденцію до зростання.
Належна увага приділяється соціальному захисту учасників виховного процесу.
14.Від оренди земель комунальної та державної власності в бюджет надійшло 1 648 632
гривень, від земельного податку 247 460 гривень, планові показники виконано і ці кошти
спрямовуються на загальний фонд, для зарплат, матеріальної допомоги за зверненнями громадян,
соціально-економічних потреб та для функціонування комунального господарства.
За звітний період не здійснювались погодження клопотань про надання дозволу на
спеціальневикористанняприроднихресурсівзагальнодержавногозначення.
15. Відповідно до рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від
20.01.2016 року № 8 «Про постійно діючу комісію по вирішенню земельних спорів при
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради» створено відповідну комісію, яка виїжджала
по 68 зверненням громадян для розв’язання спірних питань пов’язаних із користуванням землею,
у галузі земельних відносин прийнято і оприлюднено 285 рішення, видано громадянам 822
письмових довідок, 685 громадян отримали консультації із земельних питань.
16. У звітному періоді виконавчим комітетом удосконалювались схеми взаємодії з
установами та поетапні кроки інформування населення з питань надзвичайних ситуацій.
17. Здійснено заходи щодо підготовки та затвердження Плану зонування м. Татарбунари.
18. За висновками щодо вилучення земельних ділянок сесією міської ради погоджені сім
рішень щодо 0,9 га, які вилучено до земель запасу (присадибні ділянки).
19. У другому півріччі погоджено 12 документацій із землеустрою. Здійснювався
контроль за цільовим використанням земельних ділянок, за дотриманням обмежень у
використанні земельних ділянок за розробленими проектами землеустрою та технічними
документаціями.
20. Здійснюється контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у
сфері поводження з побутовими та виробничими відходами. Розгляд справ про адміністративні
правопорушення у сфері поводження з відходами у звітний період не проводився.
21. Вирішуються відповідно до законодавства питання про надання пільг і допомоги
багатодітнім сім’ям за відвідування дітей дитячих садків. В 2016 році згідно рішення сесії
Татарбунарської міської ради від 22.02.2016 № 54-VII пільги по сплаті за харчування в
дошкільних закладах комунальної власності отримали пільги діти з багатодітних сімей в
розмірі 50%, діти, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи в розмірі 100%,
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 100%, діти із сімей де один з батьків
перебуває, перебував в зоні АТО, чи був мобілізований в ЗСУ - 100%, діти-інваліди в розмірі
100%, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу» - 100%, діти, які втратили батьків - 100% .
22. Вирішуються у встановленому законодавством порядку питання опіки і піклування
над недієздатними особами. В звітному періоді виконавчим комітетом було проведено 3
засідання ради опіки та піклування
по 3 заявам громадян з питань надання довідки

на одержання додаткової
повнолітньою особою.

соціальної відпустки та доцільності призначення опікуна над

23. Основним завданням міської влади у реалізації усіх державних, обласних та міських
програм є гарантія та підтримка соціального захисту тих категорій громадян, які найбільше цього
потребують.
Відповідно до завдань та заходів міської програми соціальної допомоги «Милосердя
в дії» за II півріччя 2016 року з міського бюджету профінансовано та виплачено 127,6 тис.
грн., з них:
- виплату матеріальної допомоги на лікування, поховання та вирішення соціально –побутових
проблем - 80,4 тис. грн.;
- щорічна винагорода Почесним громадянам міста - 6,0 тис. грн.;
- матеріальну допомогу участникам АТО на виготовлення землевпорядної документації
– 6,0 тис.грн.
- матеріальну допомогу участникам АТО на вирішення соціально- побутових питань –
34,0 тис.грн.
- придбання предметів ритуальної належності - 1,2 тис.грн.
У
2016 році одним із головних завдань залишається забезпечення високоякісних
культурних послуг для всіх верств населення, збереження та поширення соціокультурного
простору міста, здобутків культури міста, сприяння розвитку самодіяльної художньої творчості
мешканців міста, організація та проведення на високому рівні міських масових заходів.
На реалізацію програми «Культурно-мистецьких заходів на 2016 рік» за період липеньгрудень місяць поточного року направлено 108,6 тис.грн.
Виконавчим комітетом міської ради протягом II півріччя 2016 року проведено
культурні заходи:

такі

• Загальноміське свято Івана Купала;
• День міста;
• День НезалежностіУкраїни;
• День працівниківсоціальноїсфери;
• День працівниківосвіти;
• Всеукраїнський день працівниківкультури;
• День працівниківсільськогогосподарства;
• Міжнароднийжіночийден 8 березня;
• День Гідності та Свободи;
• День пам’яті жертв голодоморів;
• Міжнародний день інвалідів;
• День Збройних Сил України;
• День місцевогосамоврядування;
• День Святого Миколая;
• День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;
• Новий рік.
Виконавчим комітетом були направлені ресурси та зусилля на оздоровлення дітей м.
Татарбунари.

Профінансовано на ці цілі - 140 000,00 грн.
Використано - 128 520,00 грн.
Оздоровлена 51 дитина:
23 - діти з багатодітних сімей;
16 - діти з неповних сімей
2
- діти з малозабезпечених сімей;
2
- діти, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи;
1
- дитина, батькоякої є учасником АТО дітей;
6
- обдарован ідіти;
1
- дитина - сирота.
Постійно працює шахово-шашковий клуб. Наші вихованці беруть участь в обласних,
районних змаганнях і займають призові місця.
Утримується в належному стані міський стадіон;
Збережений і функціонує міський кінотеатр.
Виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради постійно здійснюються заходи щодо
вивчення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян
похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і
громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування
батьків, на виховання в сім'ї громадян. Проведено в ІІ півріччі 2016 року 267 обстежень житловопобутових умов проживання різних категорій населення міста. Обстеження житлово-побутових
умов проживання здійснює комісія виконавчого комітету (апарату) міської ради створена
розпорядженням міського голови. Відділом з питань реєстрації видано 2448 довідок, із них 1214
для отримання субсидії, 1234 для вирішення інших питань.
24. При виконкомі Татарбунарської міської ради створена адміністративна комісія.
Проведено 5 засідань адміністративної комісії. Розглянуто протоколів - 21. Притягнуто до
адміністративної відповідальності - 17 осіб.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Л.В. Коваль

