
Зміни та доповнення до порядку денного засідання виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 26.07.2017 року 

 

 

14.00         Зала засідань   

        Татарбунарської міської ради 

 

1. Виключити з порядку денного 7 питання. 

2. Доповнити порядок денний наступними  7, 8, 9, 10, 11, 12 питаннями: 

«7. Про присвоєння адреси гаражу, за заявою Економа Олександра Миколайовича.  

8. Про взяття на квартирний облік громадян, за заявою Ніколаєва Івана Івановича. 

9. Про взяття на квартирний облік громадян,за заявою Нєздоймінової Вікторії Вікторівни. 

10. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі - складському приміщенню, за заявою 

Чумаченко Людмили Василівни. 

11. Про надання дозволу на збір вихідних даних для реконструкції будівлі автостанції під 

комплекс міжнародного терміналу, за заявою ТОВ «ТЕКА».  

12. Про затвердження схеми комплексного благоустрою території, прилеглої до 

адміністративної будівлі Татарбунарської міської ради за адресою: м. Татарбунари, вул. 

Лесі Українки, 18.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     7 питання 

 
 

Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

26.07.2017                                                           №  

                                
Про присвоєння адреси гаражу,  

за заявою Економа 

Олександра Миколайовича 

 

            Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву Економа Олександра Миколайовича, мешканця м. 

Татарбунари, будівельний паспорт від 24.05.1993 року, технічний паспорт від 22.04.2009, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В :  

 

1. Присвоїти адресу: гаражу розташованому, згідно технічного паспорту від 

22.04.2009 року, по вулиці Верхня 2в, м. Татарбунари – гараж № 3 вул. Верхня, 2в. 

  

2. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на   заступника міського 

голови Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                 А.П.Глущенко 

 

        Проект рішення підготовлено  

        головним спеціалістом - юристом  

        виконавчого комітету (апарату)  

        міської ради 

 

 

 

 

 

 

 



8 питання 

 

Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

 

26.07.2017                                                                №  

 

Про взяття на квартирний облік громадян, за заявою  

Ніколаєва Івана Івановича  

 

       Керуючись підпунктом 2, частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 1 статті 34 Житлового Кодексу Української РСР, 

розглянувши  протокол засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті Татарбунарської міської ради від 13.07.2017 року № 5,  виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В :  

            1. Взяти на квартирний облік осіб, що мають право на  покращення житлових умов 

як таких, що забезпечені житловою площею нижче норми передбаченої чинним 

законодавством: 

- Ніколаєва Івана Івановича, 1984 року народження, з сім’єю: 

дружиною – Ніколаєвою Валентиною Федорівною, 1991 року народження, 

 сином – Ніколаєвим Станіславом Івановичем, 2011 року народження,  

 сином – Ніколаєвим Іваном Івановичем, 2013 року народження. 

 

            2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                 А.П.Глущенко  
 

 

        Проект рішення підготовлено  

        головним спеціалістом - юристом  

        виконавчого комітету (апарату)  

        міської ради 

 

 

 

 

 

 



9 питання 

 

 

Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

 

26.07.2017                                                                №  

 

Про взяття на квартирний облік громадян, 

за заявою Нєздоймінової Вікторії Вікторівни  

 

 

       Керуючись підпунктом 2, частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 37 Житлового Кодексу Української РСР, 

розглянувши  протокол засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті Татарбунарської міської ради від 13.07.2017 року № 5,  клопотання КЗ 

«Татарбунарська ЦРЛ» та первиної профспілкої організації КЗ «Татарбунарська ЦРЛ», 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В :  

            1. Взяти на квартирний облік осіб, що мають право на  покращення житлових умов 

як таких, що не забезпечені житловою площею: 

- Нєздоймінова Вікторія Вікторівна, 1984 року народження, з сім’єю: 

донька – Нєздоймінова Анастасія Григорівна, 2008 року народження,  

донька – Нєздоймінова Габріелла Григорівна, 2013 року народження. 

 

            2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                 А.П.Глущенко  
 

 

 

        Проект рішення підготовлено  

        головним спеціалістом - юристом  

        виконавчого комітету (апарату)  

        міської ради 

 

 

 

 

 

 

 



        10 питання  

 

Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
26.07.2017                                                                              № _______ 

                                
Про присвоєння адреси нежитловій будівлі - 

складському приміщенню, за заявою 

Чумаченко Людмили Василівни 

 

 

          Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву Чумаченко Л.В., рішення суду від 06.08.2010 року № 2-

523/2010, технічний паспорт № 71-А-06.2017 від 29.06.2017 року,  виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В :  

 

1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі - складському приміщенню, яка 

належить Чумаченко Л.В. на підставі рішення Татарбунарського районного суду від 

06.08.2010 року № 2-523/2010, загальною площею 130 м. кв., адресу:  нежитлова будівля – 

складське приміщення по вулиці Степова,  3в.  

 

2. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на   заступника міського 

голови Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                 А.П.Глущенко 

 

        Проект рішення підготовлено  

        головним спеціалістом - юристом  

        виконавчого комітету (апарату)  

        міської ради 

 

 

 

 

 

 



11 питання 

 

Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 26.07.2017                                                                                        №                                 

 

Про надання дозволу на збір вихідних даних для 

реконструкції будівлі автостанції під комплекс 

міжнародного терміналу, за заявою ТОВ «ТЕКА»  

 

      Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 29 Закону України «Про регулювання  містобудівної 

діяльності», статті 14 Закону України «Про основи містобудування», статті 10, абзацу 5 

підпунктів 1, 2 пункту 4  статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

розглянувши заяву ТОВ «ТЕКА», виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 

 

ВИРІШИВ 
 

1. Надати дозвіл ТОВ «ТЕКА» на збір вихідних даних, для виготовлення проектно-

кошторисної документації з реконструкції будівлі автостанції  літера «А» під комплекс 

міжнародного терміналу за адресою: вул. Степова, 2, м. Татарбунари, Одеської області з 

орієнтовною площею благоустрою 0,0354  га , згідно план – схеми М:500, що додається. 

2. Зобов’язати  ТОВ «ТЕКА»: 

2.1. Отримати належні вихідні дані – містобудівні умови та обмеження видані 

відділом містобудуванням, архітектури, розвитку інфраструктури та житлово – 

комунального господарства Татарбунарської районної державної адміністрації, погоджені: 

з КП «Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Атраком», Татарбунарськими 

районними електричними мережами, Управління превентивної діяльності Головного 

управління національної поліції в Одеській області. 

2.2 Укласти договір пайової участі на розвиток інженерно – транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Татарбунари. 

2.3. Розроблену проектно-кошторисну документацію надати на погодження до 

Татарбунарської міської ради.  

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника   міського 

голови Лєсніченко О.В. 

 

Міський голова                                                   А.П.Глущенко 

        Проект рішення підготовлено  

        головним спеціалістом - юристом  

        виконавчого комітету (апарату)  

        міської ради 

 



12 питання 

 

 

Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

26.07.2017                                                                                          № 

 

Про затвердження схеми 

комплексного благоустрою 

території, прилеглої до 

адміністративної будівлі 

Татарбунарської міської ради за 

адресою: м. Татарбунари, вул. Лесі 

Українки, 18   

 

 Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 29 Закону України «Про регулювання  містобудівної 

діяльності», статті 14 Закону України «Про основи містобудування», статті 10, абзацу 5 

підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

розглянувши схему комплексного благоустрою території, прилеглої до адміністративної 

будівлі Татарбунарської міської ради за адресою: м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, 18, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити схему  комплексного благоустрою території, прилеглої до 

адміністративної будівлі Татарбунарської міської ради за адресою: м. Татарбунари, вул. 

Лесі Українки, 18.  

2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   міського голови   

Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                                         А.П.Глущенко 

 

       Проект рішення  підготовлено   

       виконавчим комітетом  (апаратом)  

       міської ради 

 

 

 

 

 

 



Додаток  до 1 питання 

Інформація 

про  виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим 

комітетом Татарбунарської   міської ради у  І півріччі   2017 року 

 На виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно 

виконання делегованих повноважень виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради у І 

півріччі 2017 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 І півріччі 2017 року  зареєстровано  місце 

проживання 291 особи,  із них: 137 дітей, 154 дорослих, знято з  реєстрації 16 особи, із них: 0 

дітей, 16 дорослих. Отримано 111 повідомлень від інших органів реєстрації про зняття з 

реєстрації ( 57-померлих, 7-за рішенням суду та 47-з інших територій), в т.ч. 4 дітей та 43 

дорослих та надіслано іншим органам реєстрації 37 повідомлень. Отримано 146 запитів щодо 

відомостей про реєстрацію місця проживання від підприємств, установ, організацій та 158 від 

фізичних осіб. Надано до Татарбунарського  РС ГУ ДМСУ в Одеській області щотижневі  звіти, 

до Відділу ведення Державного реєстру виборців Татарбунарської районної державної 

адміністрації 6 звітів, до Татарбунарського районного військового комісаріату 6 звітів, до 

Головного управління статистики в Одеській області 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  2017 рік розглянуті на засіданні 

виконавчого комітету міської ради в березні 2017 року та прийнято рішення від 23.03.2017 року 

№ 36.  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 житлово-

комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, 

розвитку транспорту і зв'язку. Реалізуються відповідні проекти та прийняті  рішення стосовно 

надання збір вихідних даних  для розробки паспортів прив’язки тимчасових споруд  для 

здійснення підприємницької діяльності за 19 заявами громадян, прийнято 11 рішень виконавчого 

комітету  щодо здійснення заходів з благоустрою території. 

 5. Здійснюється відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та 

організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства. 

Заслухано звіт директора комунального підприємства «Водопостачальник» Татарбунарської 

міської ради про роботу КП «Водопостачальник» та стан оплати абонентами наданих послуг, за 

результатами розгляду питання прийнято рішення виконавчого комітету  від 27.04.2017 року № 

72. А також, розглянуто питання про результати обстеження свердловини «Південна» та 



прийнято рішення від 29.06.2017 року  №  96 «Про результати обстеження свердловини 

«Південна». 

 6. Виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради проведено 6 засідань виконкому і 

прийнято 106 рішень. 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 І півріччі 2017 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.  Крім того рішенням 

виконавчого комітету від 23.03.2017 року  № 45 «Про стан організації обслуговування населення 

в кафе-магазині «Мелроуз»    було встановлено режим роботи кафе-магазину «Мелроуз», 

розташованого по вулиці Князєва, 39а  на території м. Татарбунари, в межах часу з 07-00 до 23-

00 години (за погодженням із власником). 

              8. Здійснюється відповідно до законодавства постійний моніторинг  житлового фонду, та 

контроль за його використанням. Всього державним реєстратором відділу з питань реєстрації 

прийнято 420 заяв про реєстрацію речових прав на нерухоме майно  та їх обтяжень, в тому числі 

197 про реєстрацію права власності на нерухоме майно, 107 про реєстрацію  інших речових прав, 

105 про внесення змін та доповнень до Державного реєстру речових прав, 9 заяв про надання 

інформації з ДРРП, 2 заяви про реєстрацію обтяження. 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  60 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.  Ведеться роботи щодо оновлення економічної складової Генерального плану міста 

Татарбунари перед проведенням експертизи. 

 12.  Постійно вирішуються відповідно до законодавства спори з питання містобудування, 

земельних відносин на підставі звернень громадян. Здійснено 15 виїздів для розгляду 90 звернень 

громадян на місці. Видано громадянам 377 довідок із земельних питань, та надано 350 



консультацій із земельних питань. Підготовлено 91 проект рішення сесії міської ради, у тому 

числі: про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою-27, про надання дозволу на 

виготовлення  технічної документації із землеустрою - 27, про затвердження проектів 

землеустрою-7, про затвердження технічних документацій із землеустрою-55. 

 13. Забезпечуються відповідно до закону розвиток  дошкільної освіти. Виконавчий 

комітет   впродовж   першого півріччя  2017 року забезпечував реалізацію єдиної державної 

політики в галузі освіти, визначеної Конституцією України, законами України  стосовно 

дошкільної  освіти 

 Станом на 01.07.2017  року  суспільним  вихованням  охоплено   489  дітей  міста.  

Відвідують дошкільні  заклади   4  дитини - сироти,  70  дітей з   багатодітних родин,   3 дитини,   

які постраждали  від наслідків   Чорнобильської катастрофи,   14  дітей із сімей, де  батько має 

статус учасника бойових дій,  3 – дітей-інвалідів,  1 дитина  з малозабезпеченої  сім’ї , 1 дитина, 

яка втратила одного із батьків.   Дитячий контингент  дошкільних закладів має тенденцію до 

зростання.  

Культурні  заходи 

 У   першому півріччі  2017 році  Татарбунарська  міська влада надавала організаційну та 

фінансову допомогу в культурно-мистецьких заходах  міста, в заходах з нагоди відзначення 

державних свят, знаменних і пам’ятних дат, професійних свят, окремих особистостей. Для 

організації культурних заходів активно співпрацювали з районним Будинком культури.  

 На  реалізацію   міських    програм    «Культурно - мистецьких   заходів  на  2017 рік»    та   

«Діти   м. Татарбунари»  в  I  півріччі   поточного  бюджетного  року   направлено   93,7   тис. грн.    

 Виконавчим   комітетом    міської ради   протягом   I  півріччя   2017 року проведено  такі   

культурні  заходи: 

День  Соборності  і Свободи  України; 

 День вшанування  учасників бойових дій  на території інших держав ; 

 День   вшанування  Героїв Небесної  сотні; 

 Річниця народження Т. Г. Шевченка;; 

 Масляна; 

 30-річчя створення міської організації ветеранів України; 

 День працівників житлово-комунального господарства; 

 День вшанування  учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  

АЕС; 

  День пам’яті  та примирення ; 

 День  Перемоги; 

 Обласний фестиваль духових оркестрів  «Сурми Перемоги»; 



 Конкурс  дитячої творчості  «Шляхетна  україночка» 

 День вишиванки; 

 Конкурс дитячої творчості  «Панночка-вишиваночка; 

 День  скорботи  і вшанування  пам’яті  жертв  війни в Україні; 

 День  захисту дітей; 

 День    медичного працівника; 

 День державного службовця.  

   14. Від оренди земель та майна комунальної та державної власності в бюджет надійшло 

1 258116,46 гривень, від земельного податку 389000,35 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 

спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення. 

 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 90 зверненням громадян для розв’язання спірних питань пов’язаних із користуванням землею, 

у галузі земельних відносин прийнято і оприлюднено 91 рішення, видано громадянам 377 

письмових довідок, 3850 громадян отримали консультації із земельних питань. 

 16. У звітному періоді виконавчим комітетом удосконалювались схеми взаємодії з 

установами з інформування населення з питань надзвичайних ситуацій. 

17. Ведеться роботи щодо оновлення економічної складової Генерального плану міста 

Татарбунари перед проведенням експертизи. 

18. За висновками щодо вилучення земельних ділянок  сесією міської ради погоджено 

вилучення 5  земельних ділянок щодо 0,54 га, які віднесено  до земель запасу (присадибні 

ділянки). 

 19. 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 2017 році  згідно рішення  сесії  

Татарбунарської міської ради  від    31.01.2017  № 322-VII   пільги  по сплаті   за  харчування  в  

дошкільних  закладах   комунальної власності  отримали  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  одного з  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    соціальної  відпустки   та   доцільності  призначення   опікуна  над    

повнолітньою  особою.    

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. 

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 І півріччі 2017 року 352 обстеження 

житлово-побутових 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 2473 довідок, із 

них 1432 для отримання субсидії, 1041 для вирішення інших питань. 

 Відповідно до завдань   та   заходів    міської програми  соціальної допомоги  «Милосердя 

в дії»  за     I  півріччя 2017  року з  міського бюджету профінансовано 154,6 тис. грн., з них:  

  -   виплату  матеріальної  допомоги на лікування, поховання  та вирішення соціально –

побутових    проблем   -  118,5  тис. грн.; 

-    щорічна  винагорода  Почесним громадянам  міста   -  6,0 тис. грн.;  

-     святкові подарунки   інвалідам  війни  до Дня  Перемоги   - 8,9 тис. грн.;             

-    ритуальні  послуги   (поховання   Гульченка Р., Кравченка Є.Я.)  -  21,2 тис. грн..  

Відповідно до завдань   та   заходів    міської програми  соціальної допомоги  «Милосердя в дії»   

Виконавчим комітетом  направляються ресурси та зусилля на оздоровлення дітей м. 

Татарбунари. 

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.   

 

24. При виконкомі Татарбунарської міської ради  створена адміністративна комісія. 

Проведено 2 засідання адміністративної комісії. Розглянуто протоколів - 2. Притягнуто до 

адміністративної відповідальності - 2 осіб. 

 

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


