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Порядок денний 
засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

27.12.2017   Зала  засідань  міської     ради 

14.00 

 1. Про погодження проекту програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Татарбунари на  2018 рік. 
 2. Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчих органах 
Татарбунарської  міської ради Татарбунарського району Одеської області 
 3. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету    Татарбунарської      
міської    ради на І квартал 2018 року.  
 4. Про визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від   27.03.2014  року    №   23    «Про затвердження 
номенклатури справ на 2014 рік». 
 5.  Про надання адресної матеріальної допомоги  жителям  міста. 
 6. Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою в м. 
Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця Короленка Вадима Івановича. 
 7. Про зняття з квартирного обліку   громадян Унгурян    Ольги     Миколаївни,   
Постика Олександра Валерійовича. 
 8. Про присвоєння адреси приміщенням, за заявами МЕП 
«РАЙСІЛЬГОСПЕНЕРГО», ТАТАРБУНАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ. 
 9. Різне. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 питання 
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 
27.12.2017                          №  
 
Про погодження проекту програми соціально-економічного  
та культурного розвитку міста Татарбунари на  2018 рік 
 

Керуючись статтями 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
 ВИРІШИВ:  

 
1. Погодити проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

міста Татарбунари на 2018 рік згідно з додатком.  
 
2. Вважати основним завданням виконавчих органів міської ради, керівників 

підприємств та установ комунальної власності  міста забезпечення безумовного виконання 
основних показників програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 
Татарбунари.  

 
3. Доручити заступнику міського голови Лєсніченку О.В. доповісти на сесії міської 

ради про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 
Татарбунари на 2018 рік. 
 
 6. Контроль за виконанням цього рішення   покласти на  міського голову Глущенка 
А.П. 
 
 
 
Міський голова                     А.П. Глущенко 
 
 
        Проект рішення підготовлено  
        виконавчим комітетом (апаратом) 
        міської ради 
 

 
 
 

 



2 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.12.2017          №__ 
 
Про затвердження інструкції з 
діловодства у виконавчих органах 
Татарбунарської  міської ради 
Татарбунарського району Одеської 
області 
 
 
 Відповідно до   підпункту 10 частини  «а» статті 38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на підставі Типової інструкції з діловодства у центральних 
органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 
листопада 2011 р. № 1242, з метою належного ведення діловодства в виконавчих органах 
Татарбунарської міської  ради, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  

 
 1. Затвердити інструкцію з діловодства у виконавчих органах Татарбунарської  
міської ради Татарбунарського району Одеської області (додається).  
 

 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської 
ради від  27.03.2014 № 22 «Про затвердження інструкції з діловодства у виконавчому 
комітеті Татарбунарської міської ради Татарбунарського району Одеської області». 

 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету  Коваль Л.В. 
 
 
 
Міський голова                   А.П. Глущенко   
 
 
        Проект рішення підготовлено  
        виконавчим комітетом (апаратом) 
        міської ради 
 

 
 
 

 
 



3 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
 
27.12.2017                          №  
 
Про затвердження плану роботи виконавчого  
комітету    Татарбунарської      міської    ради  
на І квартал 2018 року  
 
 Відповідно до  статей 40, 52, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Регламенту роботи виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету  Татарбунарської міської 
ради від 20 січня 2016 року № 1, з метою організації роботи виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на І 
квартал 2018 року (додається). 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В., керуючого справами (секретаря) виконкому Коваль Л.В. 
 
 
 
  
 
Міський голова         А.П. Глущенко  
 
 
      Проект рішення підготовлено  виконавчим  
      комітетом (апаратом) міської ради 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення виконавчого комітету 
        Татарбунарської  міської  ради 
        27.12.2017     

№  
  
 

ПЛАН  РОБОТИ 
ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  НА  I  КВАРТАЛ  2018  РОКУ 
 

I. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ПИТАНЬ ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ НА 
ЗАСІДАННІ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
СІЧЕНЬ 

 
1. Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради  за 2017 рік. 
    Відділ з питань діловодства та контролю -  

     секретаріат ради та виконавчого комітету 
 
2. Про затвердження графіку особистого прийому громадян в Татарбунарській 

міській раді. 
    Відділ з питань діловодства та контролю -  

     секретаріат ради та виконавчого комітету 
 
3. Про затвердження списку квартирного обліку громадян у виконкомі 

Татарбунарської міської ради в 2018 році. 
    Керівник управління майном комунальної власності  та 

     забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської  
     міської ради 

4. Про роботу комунальної установи «Міський шахово-шашковий клуб  ім. В.М. 
Максимчука»  у 2017 році.  

    Завідувач  КУ«Міський шахово-шашковий клуб  ім.  
     В.М. Максимчука»   

 
5. Про роботу комунальної установи «Кінотеатр м. Татарбунари» у 2017 році. 
    Завідувач КУ«Кінотеатр м. Татарбунари» 
 
6. Про роботу комунальної установи стадіон «Колос»  м. Татарбунари у 2017 році. 
    Завідувач КУ стадіон «Колос»  м. Татарбунари 

 
 

     ЛЮТИЙ 
 

1. Про стан здійснення виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради 
делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2017 році. 

    Керуючий справами  (секретар)  виконкому 
 

 2. Про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Татарбунари за 
2017 рік. 



     Заступник міського голови 
 

3. Про  виконання міського бюджету за 2017 рік. 
    Відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету  

     (апарату) міської ради 
 
4. Про роботу КП «Водопостачальник» у 2017 році. 
    В.о. директора КП «Водопостачальник» 
 
5. Про роботу КП «Бесарабія» у 2017 році. 
    Директор  КП «Бесарабія» 

 
 
              БЕРЕЗЕНЬ 

    
 1.  Про план роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на II 

квартал 2018 року. 
    Керуючий справами  (секретар)  виконкому 
    

ІІ. ЗАХОДИ МІСЬКВИКОНКОМУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- 
МАСОВОЇ  РОБОТИ 

 
1. Відзначення Дня Соборності України. 
   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат   

    ради та виконавчого комітету 
 
2. Відзначення Міжнародного жіночого дня. 
    Відділ з питань діловодства та контролю -    

    секретаріат  ради  та виконавчого комітету 
    
3. Відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення.  
   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат   

    ради та виконавчого комітету 
    
4. Підготовка звіту про виконання делегованих повноважень органів виконавчої 

влади виконкомом міської ради у 2017 році. 
   Керуючий справами  (секретар) виконкому 
 
5. Виїзди за місцем проживання заявників з метою перевірки достовірності та 

повноти фактів, викладених у зверненнях громадян, та наслідків вирішення питань. 
    Заступник міського голови 

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

 
 

 
 



4 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.12.2017          №__ 
 
Про визнання таким, що втратило чинність рішення 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  
від   27.03.2014  року    №   23    «Про затвердження  
номенклатури справ на 2014 рік» 
 
 
  Відповідно до   статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 
 1. Визнати таким, що втратило чинність  рішення виконавчого комітету  
Татарбунарської  міської  ради  від   27.03.2014 року   № 23     «Про затвердження 
номенклатури справ на 2014 рік». 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету міської ради Коваль Л.В.  
 

 
 
Міський голова        А.П. Глущенко 
 
 
 
      Проект рішення підготовлено  виконавчим  
      комітетом (апаратом) міської ради 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

Виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

27.12.2017         №_______ 
 

 
 
 
 

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  грудні  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»    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  27.12.2017 

                        №____ 
                                                    

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

вирішення   соціально - побутових     проблем    в   грудні   2017  року 

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

           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначення 
допомоги 

Сума 
Грн. 

      
      
      
      
      
      

      



6 питання  

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 27.12.2017                                         №  
 

Про укладання договору пайової участі в 
утриманні об’єкту благоустрою в м. 
Татарбунари за заявою фізичної особи – 
підприємця Короленка Вадима Івановича  

     
            Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказом 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»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
06.12.2013 року за № 2073/24605, розглянувши заяву та паспорт прив’язки фізичної особи 
– підприємця Короленка Вадима Івановича, виконавчий комітет Татарбунарської міської 
ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Укласти з фізичною особою – підприємцем Короленком Вадимом Івановичем 
договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 20.11.2020 року, з 
можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки групи тимчасових споруд від 
21.11. 2017 року №38, під тимчасовими спорудами (№73) площею  - 90 кв. м, площа 
благоустрою становить - 342 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м. Татарбунари,  вул. Степова (згідно паспорту прив’язки). 

 
2. Зобов’язати заявника: 
2.1.  Отримати дозвіл виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на 

порушення об’єкту благоустрою за формою визначеною Кабінетом Міністрів України; 
2.2.   Надати у виконавчий комітет міської ради заяву за встановленою формою про 

дотримання вимог паспорту прив’язки після завершення робіт з благоустрою; 
2.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення твердих відходів. 
 
3. Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П.Глущенка укласти договір 

пайової участі на утримання об’єкту благоустрою, зазначеного 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 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 
27.12.2017                                                                №  
 
Про зняття з квартирного обліку громадян  
Унгурян    Ольги     Миколаївни,   Постика  
Олександра Валерійовича 
         
         Керуючись підпунктом 2 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 2, підпунктами 1, 4 статті 40 Житлового Кодексу 
Української РСР, пунктом 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов та надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених 
постановою Ради Міністрів Української РСР  і Української республіканської ради 
професійних спілок   від 11 грудня 1984 р. № 470,  розглянувши лист служби у справах 
дітей Татарбунарської районної державної адміністрації, витяг з протоколу засідання 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської 
ради,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
         В И Р І Ш И В :  
 
            1. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Татарбунарської міської 
ради громадян, які  перебувають в загальному списку квартирного обліку, та в списках 
громадян, які потребують позачергового поліпшення житлових умов,  а саме: 
 
- Унгурян Ольгу Миколаївну ,02.04.1994 року народження, у зв’язку з успадкуванням ½ 
частини житлового будинку по вулиці Суворова, 68 м. Татарбунари; 
 
- Постика Олександра Валерійовича, 28.06.1995 року народження, у зв’язку з засудженням 
до позбавлення волі. 
 
            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 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.12.2017                                                                              №______       
                            
Про    присвоєння     адреси      приміщенням  
за заявами МЕП «РАЙСІЛЬГОСПЕНЕРГО», 
ТАТАРБУНАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
 
          Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  розглянувши заяви МЕП «РАЙСІЛЬГОСПЕНЕРГО», ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ, рішення Татарбунарської районної ради від 28 липня 2011 року № 
124-VI «Про затвердження Акта інвентаризації об’єктів майна спільної власності 
територіальних громад сіл і міст Татарбунарського району від 13.05.2011 року», технічний 
висновок про можливість відокремлення та використання нерухомого майна в якості 
самостійного об’єкту нерухомого майна з присвоєнням окремої поштової адреси 
складений ФОП «ТОПАЛОВА С.О.», технічний паспорт ФОП «ТОПАЛОВА С.О.» № 89 
Т-10.2017 від 15.10.2017 року, витяг з протоколу громадської комісії з житлових питань 
при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради 
 
 В И Р І Ш И В :  

 
1. Присвоїти майновому комплексу, що перебуває у спільній власності територіальних 

громад сіл і міст Татарбунарського районну, на підставі рішення Татарбунарської 
районної ради від 28 липня 2011 року № 124-VI «Про затвердження Акта інвентаризації 
об’єктів майна спільної власності територіальних громад сіл і міст Татарбунарського 
району від 13.05.2011 року», окрему поштову адресу, а саме; майновий комплекс по вул. 
Центральна, 80, згідно з переліком: 
 
- адмінбудівля, загальною площею 83,5 м. кв. (літера «А»),  
 
- будівля, загальною площею, 129.2 м. кв.(літера «Б»),  
 
- будівля, загальною площею, 129 м. кв.(літера «В»),  
 
- будівля, загальною площею, 13.1 м. кв.(літера «Г»),  
 
- будівля, загальною площею, 110.2 м. кв.(літера «Д»),  
 
- частина приміщення № 11 (архів) в будівлі.(літера «Е»), загальною площею, 146.8 м. кв. 
 

2. Присвоїти частині майнового комплексу, а саме, в будівлі (літера «Е»), згідно  
технічного паспорту ФОП «ТОПАЛОВА С.О.» № 89 Т-10.2017 від 15.10.2017 року, та 
технічного висновку про можливість відокремлення та використання нерухомого майна в  



2 
якості самостійного об’єкту нерухомого майна з присвоєнням окремої поштової адреси 
складений ФОП «ТОПАЛОВА С.О.» по плану нежитлової будівлі: 

 № 1 коридор, площею 12,3 м. кв.;  
 № 2 коридор, площею 21,9 м. кв.;  
 № 3 склад, площею 30,4 м. кв.;  
 № 4 склад, площею 5,0 м. кв.;  
 № 5 кабінет лабораторії, площею 17,2 м. кв.; 
 № 6 кабінет, площею 9,3 м. кв.;  
 № 7 кабінет , площею 11,5 м. кв.; № 8 кабінет, площею 10,9 м. кв.; 
 № 9 кабінет, площею 9,4 м. кв.; № 10 склад, площею 6,9 м. кв.;  
 № 12 склад, площею 45,3 м. кв.; загальною площею, 179,1 м. кв.,  
 що належить МЕП «РАЙСІЛЬГОСПЕНЕРГО», на підставі рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради «О выдаче регистрационного удостоверения на 
домостроение по ул.К.Маркса, 80» від 29.12.1992 року № 159, та  рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради «Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету № 159 від 29.12.1992 року «Про видачу реєстраційного посвідчення на будівлю 
по вул. К.Маркса, 80 за заявою МП «РАЙСІЛЬГОСПЕНЕРГО»,  окрему поштову адресу 
нежитлове приміщення  по вул. Центральна, 80а. 
 

3. 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 
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