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Порядок денний 
засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

29.11.2017   Зала  засідань  міської     ради 

14.00 

 1. Про  схвалення  проекту    рішення міської ради «Про міський бюджет міста   
Татарбунари   на  2017  рік». 
 2. Про  забезпечення життєдіяльності міста під час ускладнення погодних умов в 
осінньо-зимовий   період  2017-2018  років. 
 3. Про присвоєння адреси житловому будинку, за заявою Ликова Олександра 
Андрійовича. 
 4. Про   надання   дозволу   на   торгівлю  новорічними ялинками    за      адресою:     
м. Татарбунари,    площа  Визволення за заявою Стрижака Сергія Васильовича. 
 5. Про  надання  дозволу  на  облаштування  вигрібної ями, за заявою Здоровец 
Ганни Іллівни. 
 6. Про внесення змін до складу  ради з опіки та піклування  при виконавчому 
комітеті Татарбунарської міської ради. 
 7. Розгляд заяв громадян. 
 8. Різне. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 
29.11.2017                          №  
 

Про  схвалення  проекту    рішення 
міської ради «Про міський бюджет 
міста   Татарбунари   на  2017  рік» 
          

 Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект рішення міської 
ради  «Про міський бюджет міста Татарбунари  на 2017 рік»,  керуючись підпунктом 1 
пункту «а» статті 28,  пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

ВИРІШИВ:  

             1. Схвалити проект рішення міської ради  «Про міський бюджет міста 
Татарбунари  на 2017 рік» (додається)  та винести його  на розгляд  чергової сесії міської 
ради. 

              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 

 

 

       

 
 



2 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ  

29.11.2017          №      
  
Про  забезпечення життєдіяльності міста 
під час ускладнення погодних умов в 
осінньо-зимовий   період  2017-2018  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 2017-2018 років,  виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Утворити міський оперативний штаб для здійснення контролю за проходженням 
опалювального сезону, реагування на надзвичайні ситуації, події під час осінньо-зимового 
періоду 2017-2018 років у складі, що додається. 

 
2. Міському оперативному штабу забезпечити: 
1) контроль за сталим проходженням опалювального сезону 2017-2018 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 2017-2018 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 Лєсніченку О.В.: 
1) організувати телефонну «гарячу лінію» в адміністративному приміщенні  

виконавчого комітету міської ради за  номерами  3-33-55, 3-32-40; 
2) номери телефонів 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) міської ради 



             
        Додаток  

до рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради 
від 29.11.2017 
№  
 

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

зимового періоду 2017-2018 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  відділу земельних 

відносин виконавчого комітету 
(апарату) міської ради; 

 
Іванченко Наталя Анатоліївна - в. о. директора КП 

«Водопостачальник»; 
 
Котовенко Денис Юрійович - директор КП «Бесарібія» 
 
 
 
 
 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету    Л.В.Коваль 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3 питання 
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

29.11.2017                                                                              № _______ 
                                

Про присвоєння адреси житловому будинку, 
за заявою Ликова Олександра Андрійовича 
 
 
          Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Ликова О.А., договір купівлі-продажу № 4292 від 20.04.1999 
року, технічний паспорт від 26.12.1958 року, інформаційну довідку № 102228732, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 

1. Присвоїти адресу житловому будинку, який належить Ликову О.А. на 
підставі договору купівлі-продажу від 20.04.1999 року № 4292, житловий будинок № 14а 
по вулиці Попова Леона  
 

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 
 

 

 
 
 
 
 

           



        4 питання 

 
 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

29.11.2017                                           

Про   надання   дозволу   на   торгівлю  новорічними 
ялинками    за    адресою:     м. Татарбунари,    площа  
Визволення за заявою Стрижака Сергія Васильовича 
         
        Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву Стрижака Сергія Васильовича, що мешкає 
в м. Татарбунари,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

              1. Надати дозвіл Стрижаку Сергію Васильовичу на торгівлю новорічними 
ялинками за адресою  м. Татарбунари, площа Визволення терміном з 15.12.2017 року до 
31.12.2017 року. 

 
  2. Зобов’язати заявника: 
 2.1. укласти договір з КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» на вивіз сміття з території 

зазначеної у п.1 на період здійснення торгівельної діяльності. 
2.2. дотримуватися чинного законодавства у сфері торгівлі, санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення, протипожежної безпеки, захисту прав 
споживачів та правил благоустрою , забезпечення чистоти, порядку утримання і 
прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в 
громадських місцях м. Татарбунари та здійснювати платіж за розташування 
транспортного засобу на період здійснення торгівельної діяльності. 

  
             3. Контроль за виконанням цього 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 

 

        



        5 питання
     

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

29.11.2017                                                                          № _______ 
                                

Про  надання  дозволу  на  облаштування  
вигрібної ями, за заявою Здоровец Ганни  
Іллівни 
 
         Відповідно до підпункту 9  пункту «а» статті  31, частини першої статті 52, частини 
шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 
заяви  гр. Здоровец Ганни Іллівни про надання дозволу на облаштування вигрібної ями 
для обслуговування житлового будинку за адресою м. Татарбунари вул. Тимошенко 68, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Дати дозвіл гр. Здоровец Ганні Іллівні на облаштування вигрібної ями для 
обслуговування житлового будинку по вулиці Тимошенко, 68 м. Татарбунари, 
облаштувавши її в такий спосіб, щоб не спричиняти незручності сусідам з дотриманням 
санітарних норм. 
 2. До початку робіт оформити ордер на виконання земляних робіт та технічні 
умови КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

 3. В разі не виконання п.2 дане рішення втрачає свою силу. 

 4. Контроль за виконанням цього 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 

 

 

 

 

 



6 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 
29.11.2017                         №____ 
 
Про внесення змін до складу  ради з опіки та піклування  
при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради 
 
 
 Відповідно до статей 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 56 Цивільного Кодексу України, Сімейного кодексу України, з метою 
посилення ефективності роботи ради з опіки та піклування, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Внести зміни до складу  ради з опіки та піклування при виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 20 січня 2016 року № 7: 
 1.1. вивести зі складу ради з опіки та піклування Кравець Наталю Олександрівну - 
спеціаліста з соціально - економічних питань відділу бухгалтерського обліку виконкому, 
секретаря ради; 
 1.2.ввести до складу ради з опіки та піклування Замниборщ Ірину Валентинівну - 
спеціаліста відділу з питань діловодства та контролю-секретаріату ради та виконавчого 
комітету, секретаря ради. 
 

 2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
Міський голова        А.П. Глущенко 
 
 
       Проект рішення підготовлено    
       виконавчим комітетом (апаратом)  
       міської ради 
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