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Порядок денний 
засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

25.10.2017   Зала  засідань  міської     ради 

14.00 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за  9 місяців 2017 року. 
2. Про підсумки виконання основних показників програми соціально-економічного 
розвитку міста Татарбунари  за 9 місяців 2017 року. 
3. Про надання адресної матеріальної допомоги  жителям  міста. 
4. Про доцільність розміщення  групи тимчасових споруд господарського  та іншого 
призначення  по вул. в м. Татарбунари. 
5. Про укладання договорів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою в м. 
Татарбунари. 
6. Розгляд заяв громадян. 
7. Різне. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий   комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 
25.10. 2017          №  
 
Про підсумки виконання міського  
бюджету за  9 місяців 2017 року 
 

Відповідно статті 28, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію 
начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) міської ради Лютикової Л.С.  «Про підсумки виконання міського 
бюджету за 9 місяців 2017 року», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютикової Л.С.  «Про підсумки 
виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року» взяти до відома (додається). 

 
 2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою 
 
 
Міський голова         А.П. Глущенко 
 
        Проект рішення підготовлено  
        відділом бухгалтерського обліку  
        виконавчого комітету (апарату)  
        міської ради  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий   комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

25.10.2017                  №   
 
 
                                                    
 
 
 

    Керуючись   пунктом   24   статті  28  Закону України   «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішеннями  міської  ради  від  22.12.2015 р.  № 9-VII  «Про  
міський  бюджет  на  2016 рік»,  від   22.02.2016 року № 44-VII  «Про програму  соціально-
економічного  розвитку м. Татарбунари  на 2016 рік», виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
   В И Р І Ш И В : 
 
 1. Інформацію  про  підсумки виконання   основних показників     програми      
соціально -  економічного         м. Татарбунари  за  9 місяців   2017  року   взяти  до  відома 
(додається). 

 
2. Контроль за виконанням   цього  рішення  покласти  на заступника  міського 

голови  Лєсніченка О.В. 
 

 
 
 
 Міський голова                                                                                               А.П. Глущенко 
 
        Проект рішення підготовлено  
        сектором з питань бюджету та  
        інвестицій відділу бухгалтерського 
        обліку виконавчого комітету  
        (апарату) міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Про   підсумки виконання   основних 
показників     програми      соціально -  
економічного         м. Татарбунари  за  
9 місяців   2017  року 
 



3 питання 
 

 
Татарбунарська міська рада 

Виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

25.10.2017         №_______ 
 

 
 
 

Відповідно підпункту 4  пункту  «а»  статті  28    Закону України   «Про    місцеве 
самоврядування в Україні», рішень міської  ради  від  20.12.2016  року  № 252-VII   «Про  
міський  бюджет  на  2017 рік»,  від   20.12.2016  року  № 253-VII  «Про затвердження  
обсягів  фінансування  міських програм  «Милосердя в дії»,  «Поховання  померлих   
безрідних та невідомих  громадян», «Оздоровлення  дітей м. Татарбунари», «Діти м. 
Татарбунари», «Розвитку шахів та  шашок м. Татарбунари», «Розвитку футболу  м. 
Татарбунари»,      «Правопорядок» на 2017 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 в  жовтні  2017 року   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  2017  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 сектором з питань  
      бюджету та інвестицій відділу бухгалтерського обліку 

         виконавчого комітету (апарату)  
 

                                                                                                             
 
                                                                                       
               
 

Про надання адресної матеріальної 
допомоги  жителям  міста 
 



               Додаток  
                                                                                 до   проекту рішення   виконавчого  
                                                                               комітету  Татарбунарської міської 

                               ради 
                                                від  25.10.2017 

                        №____ 
                                                    

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

вирішення   соціально - побутових     проблем    в   жовтні   2017  року 

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

           
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначення 
допомоги 

Сума 
Грн. 

      
      
      
      
      
      

      



4 питання  

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 25.10.2017                                                                                          №  

                               
Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд 
господарського та іншого призначення по вул. Лесі 
Українки в м. Татарбунари  
 
        Відповідно до пунктів 7,17 частини «а» статті 30, 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», рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради від 26.07.2017 року №118, виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 
 
ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним розміщення виконавчим комітетом (апаратом) 
Татарбунарської міської ради, за паспортом прив’язки, групи тимчасових споруд 
господарського та іншого призначення за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вулиця Лесі Українки, 18, з орієнтовною площею благоустрою 
0,00__ га, з них під групою тимчасових споруд – 0,00__    га, згідно план-схеми М 1:500.  

2.  Зобов’язати виконавчий комітет (апарат) Татарбунарської міської ради, в особі 
Татарбунарського міського голови Глущенка А.П. (або уповноваженої ним особи) 
замовити розробку та отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, виданий 
відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового 
комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації, погоджений: КП 
«Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Атраком», Татарбунарськими районними 
електричними мережами.  

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

Міський голова                    А.П.Глущенко 

Проект підготовлений відділом земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 

 

 

 

 

 



5 питання  

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
Про укладання договорів пайової участі в 
утриманні об’єктів благоустрою в м. 
Татарбунари 
  
 
            25.10.2017                                  №  

     
            Відповідно до статі 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 
року №537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні 
об’єкта благоустрою» який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2013р. за 
№ 2073/24605, розглянувши заяву та паспорт прив’язки бігбордів Татарбунарської районної 
організації Аграрної партії України, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Укласти з Татарбунарською районною організацією Аграрної партії України 
договір пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, терміном до 28.09.2020 року, з 
можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки від __.___.2017 року №     , на загальну 
площу  48 кв. м, з них під тимчасовими спорудами (бігбордами) – 48 кв. м,  на ділянках № 26 та № 
27 згідно комплексної схеми розміщення бігбордів в м. Татарбунари, за адресою: м. Татарбунари,  
вул. Степова та вул. Князева (згідно паспорту прив’язки). 

2.Зобов’язати заявника: 
2.1.  Надати у виконавчий комітет міської ради заяву за встановленою формою про 

дотримання вимог паспорту прив’язки при розміщенні бігбордів не пізніше 6 місяців з дня набуття 
чинності цим рішенням. 

2.2.   Отримати дозвіл виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на порушення 
об’єкту благоустрою за формою визначеною Кабінетом Міністрів України. 

 
3. Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П. Глущенка укласти договори 

пайової участі на утримання об’єктів благоустрою, зазначених у пункті 1 цього рішення. 
 

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

 
                  Міський голова        А.П. Глущенко 

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 

 



 

 
 
 


	Татарбунарська міська рада
	Виконавчий комітет
	МАТЕРІАЛИ
	засідання виконавчого комітету
	(25.10.2017 р. 14:00)

