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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

27.06.2018    Зала  засідань  міської    ради   

14.00 

 

 1. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету  

Татарбунарської  міської  ради на  ІІІ  квартал 2018  року. 

 2. Про  заходи щодо святкування Дня Конституції. 

 3.  Про  комісію з визначення переможців конкурсу на кращу вулицю 

та кращий будинок міста. 

 4. Про надання дозволу на збір вихідних даних для реконструкції 

квартири № 7 по вулиці Пушкіна 3, за заявою Бєсєдєнко Є.І. 

 5. Про взяття на квартирний облік громадян, за заявою Толстого 

Василя Михайловича. 

 6. Про включення в список громадян, які потребують позачергового 

поліпшення житлових умов за клопотанням Татарбунарського РЦСССДМ. 

 7. Про присвоєння адреси приміщенню магазину «Ромашка», за заявою 

Мукієнко Раїси Василівні. 

 8. Про встановлення режиму роботи комп’ютерному магазину сервісу 

«Експерт» за заявою ФОП Чудак В.С.  

 9. Про надання адресної матеріальної допомоги  жителям  міста. 

 10. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                               

27.06.2018             №   
 

Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету  

Татарбунарської  міської  ради на  

ІІІ  квартал 2018  року 

 

 Відповідно до  статей 40, 52, частини шостої 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 ІІІ 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 

        27.06.2018   

          №  

 

ПЛАН  РОБОТИ 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  НА  ІIІ  КВАРТАЛ  2018  РОКУ 
 

I. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ПИТАНЬ ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ 

РІШЕНЬ НА ЗАСІДАННІ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Липень 

 

 1. Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради за І півріччя 2018 року. 

 

Відділ з питань діловодства та контролю - 

 секретаріат ради та виконавчого комітету 

 

     Серпень  

 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за І  півріччя 2018 року. 

 

Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) 

 

2. Про підсумки виконання основних показників програми соціально-

економічного  та культурного розвитку міста Татарбунари  за І півріччя 2018 

року. 

 

Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) 

 

 3. Про стан  здійснення виконавчим комітетом Татарбунарської міської 

ради делегованих повноважень органів виконавчої влади за І півріччя 2018 

року. 

 

Керуючий справами  (секретар)  виконкому 

 

 

           Вересень 

    



 1.  Про план роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради на IV квартал 2018 року. 

    Керуючий справами  (секретар)  виконкому 

    

2. Про підсумки  оздоровлення та відпочинку  дітей в 2018 році. 

 

     Заступник міського голови 

 

3. Про стан підготовки об’єктів житлово- комунального господарства 

міста до роботи в осінньо-зимових умовах 2018-2019 років. 

   

     Заступник міського голови 

 

ІІ. ЗАХОДИ МІСЬКВИКОНКОМУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО- МАСОВОЇ  РОБОТИ 

 

1. Відзначення Дня Державного прапора України. 

 

   Відділ з питань діловодства та контролю -   

    секретаріат  ради  та виконавчого комітету , 

УМКВ міської ради 

 

2. Відзначення Дня визволення міста від німецько-фашистських 

загарбників.  

 

    Відділ з питань діловодства та контролю -   

     секретаріат  ради  та виконавчого комітету, УМКВ 

 

      3.  Відзначення Дня   незалежності України. 

 

   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

    ради та виконавчого комітету, УМКВ 

 

4. Відзначення Дня міста. 

 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

 ради та виконавчого комітету, УМКВ 

 

 

      5. Відзначення  Дня  знань. 

 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

 ради та виконавчого комітету 

    

6. Відзначення Дня підприємця.    



 

   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

    ради та виконавчого комітету 

 

7. Відзначення 94-річниці Татарбунарського повстання. 

   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

    ради та виконавчого комітету 

 

8. Відзначення Дня вихователя. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

 ради та виконавчого комітету 

 

9. Відзначення Дня партизанської слави. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

 ради та виконавчого комітету 

 

 

10. Відзначення Всеукраїнського  дня бібліотек. 

 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

 ради та виконавчого комітету 

 

 

       11. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 питання 
 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.06.2018                      №  ___ 

 

Про  заходи щодо святкування Дня Конституції       

 

 Відповідно до статті  40, частини шостої статті 59 Закону  України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію 

заступника міського голови Лєсніченка О.В.  про заходи щодо святкування 

Дня Конституції, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити заходи щодо святкування Дня Конституції (додаються). 

 

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 рішення  

         виконавчого комітету 

         міської ради 

         від 27.06.2018 

         №_____ 

 

Заходи щодо  святкування Дня Конституції 

 

1. Підготувати та розповсюдити через засоби масової інформації 

привітання  міського голови  з нагоди  22-ї річниці Конституції 

України. 

 

Відділ  з питань діловодства та 

контролю-секретаріат ради та 

виконавчого комітету 

 

2. Забезпечити святкове оформлення міста та приведення в належний 

стан місць проведення урочистих заходів, використання державної 

символіки під час святкування. 

УМКВ 

 

3. Провести покладання кошиків з квітами до пам’ятника Т.Г. Шевченку. 

 

Відділ  з питань діловодства та 

контролю-секретаріат ради та 

виконавчого комітету 

 

4. Залучити до участі в урочистостях з нагоди 22-ї річниці Конституції 

України представників депутатського корпусу міської ради, членів 

трудових колективів міста, широкої громадськості. 

 

Відділ  з питань діловодства та 

контролю-секретаріат ради та 

виконавчого комітету 

 

5. Проведення у  місті  очистки  парків, скверів, місць масового 

відвідування населення та подальшого їх утримання у належному 

санітарному стані. 

 

Відділ  з питань діловодства та 

контролю-секретаріат ради та 

виконавчого комітету 

 



6. Підготовка та вручення  з нагоди відзначення Дня Конституції 

Почесних грамот міської ради.      

Відділ  з питань діловодства та 

контролю-секретаріат ради та 

виконавчого комітету 

 

7. Участь в урочистих заходах з нагоди відзначення Дня Конституції. 

 

Працівники виконавчого комітету 

(апарату) міської ради та 

комунальних підприємств міста 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету       Л.В.Коваль 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

27.06.2018                        №  

 

Про  комісію з визначення 

переможців конкурсу на кращу 

вулицю та кращий будинок міста 

 

 Відповідно до статті  40, частини шостої статті 59 Закону  України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Коваль Л.В.  про комісію з 

визначення переможців конкурсу на кращу вулицю та кращий будинок міста, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Створити комісію з визначення переможців конкурсу на кращу 

вулицю та кращий будинок міста у складі, що додається. 

 

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 

 

 

 

 

 



4 питання 
 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.06.2018                                                                      №  

                                

Про надання дозволу на збір вихідних 

даних для реконструкції квартири № 7 по 

вулиці Пушкіна 3, за заявою Бєсєдєнко Є.І. 

 

      Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 29 Закону України «Про регулювання  містобудівної 

діяльності», статті 14 Закону України «Про основи містобудування»,  

розглянувши заяву Бєсєдєнко Є.І., враховуючи згоду власників квартир 

будинку № 3 по вулиці Пушкіна, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської  ради 

 

ВИРІШИВ 
 

1. Надати дозвіл Бєсєдєнко Є.І. на збір вихідних даних, на 

реконструкцію квартири № 7 з розширенням геометричних даних за адресою: 

вул. Пушкіна, 3, м. Татарбунари, Одеської області з орієнтовною площею 

реконструйованої квартири площею 48,19 м2 , згідно містобудівного 

розрахунку з техніко-економічними показниками на реконструкцію квартири  

№ 7 з розширенням, що додається. 

2. Зобов’язати  Бєсєдєнко Є.І.: 

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,Укрдержекспертизу. 

2.2. Не розпочинати реконструкцію квартири без повідомлення ДАБІ в 

Одеській області про початок будівельних робіт. 



2.3. Розроблену документацію надати на погодження до 

Татарбунарської міської ради.  

2.4. Забудову виконувати в суворій відповідності з проектом та 

закінчений об’єкт ввести в експлуатацію згідно чинного законодавства. 

3.Дане рішення не дає право на початок будівельних робіт. 

4.За дійсність та повноту наданих документів несе відповідальність 

заявник. 

5. 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 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

5 питання 
 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.06.2018                                                                                      №__________ 
 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, за заявою Толстого 

Василя Михайловича 

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

місцеве самоврядування в Україні», статтею 34 Житлового Кодексу 

Української РСР, постановою Ради міністрів Української РСР і української 

республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 

«Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», 

розглянувши протокол засідання громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від 26 березня 2018 року, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В :  

 

         1. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку:  

         - Толстого Василя Михайловича, 1989 р. н. , як учасника бойових дій, з 

сім’єю; 

дружиною – Толстою Вікторією Миколаївною, 1992 р. н.  

донькою – Толстою Діаною Василівною, 2016 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 



 

6 питання 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я 
27.06.2018                                                        № 

 

Про включення в список громадян, які потребують позачергового 

поліпшення житлових умов за клопотанням Татарбунарського РЦСССДМ 

         

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

місцеве самоврядування в Україні», статтею 41, пунктом 10 статті 45 

Житлового Кодексу Української РСР, розглянувши  протокол засідання 

громадської комісії з житлових питань при виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 22.05.2018 року,  виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В :  

            

            1. Включити в список громадян, які потребують позачергового 

поліпшення житлових умов при виконкомі Татарбунарської міської ради: 

- Лізан Анастасію Миколаївну, 1996 року народження, з членами родини, а 

саме: 

- чоловіком, Лізаном Сергієм Ігоровичем, 1995 р. н. 

- сином, Лізаном Данілом Сергійовичем, 2016 р. н. 

 

            2. Внести відповідні зміни до додатку № 3 рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради № 28 від 28.02.2018 року. 

 

            3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                          А.П.Глущенко  

       Проект рішення підготовлено  

       головним спеціалістом-  

       юристом виконавчого    

       комітету (апарату) міської ради 

 



7 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.06.2018                                                        № 

                               

Про присвоєння адреси приміщенню магазину «Ромашка», за заявою 

Мукієнко Раїси Василівні 

 

          Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву Мукієнко Раїси Василівни, 

рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради «Про 

погодження надання Мукієнко Р.В. дозволу щодо будівництва магазину в 

межах присадибної ділянки в м. Татарбунари по вул. Князева, 47» від 

21.08.2003 року за № 255, будівельний паспорт № 23 від 25.11.2003 року, акт 

державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом об’єкту від 12.01.2006 року, рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради «Про надання дозволу Мукієнко Р.В. на 

розміщення магазину «Ромашка» розташованого по вул. Князева, 47 м. 

Татарбунари» від 19.01.2006 року за № 11,  виконавчий комітет  

 

      В И Р І Ш И В :  

 

     1. Присвоїти поштову адресу, м. Татарбунари, вул. Князева, 47а, 

нежитловій будівлі - приміщенню магазину «Ромашка».  

 

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 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

27.06.2018                                                                             №  

 

Про встановлення режиму роботи комп’ютерному магазину сервісу 

«Експерт» за заявою ФОП Чудака В.С.  

 

      Відповідно до пункту 9 статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву ФОП Чудак В. С., виконавчий 

комітет Татарбунарської міської  ради 

 

ВИРІШИВ 

 

1. Встановити режим роботи комп’ютерного магазину сервісу 

«Експерт» ФОП Чудак В.С., за адресою м. Татарбунари, вул. Соборна 10 в 

нежилому приміщенні № 2,  з 9 години до 17 години щоденно. 

 

2. ФОП Чудак В.С. несе відповідальність за дотримання графіку роботи  

закладу. 

 

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 

 

 

 



9 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
27.06.2018                  № 

 

 

 

 

 

 Відповідно підпункту 4  пункту  «а»  статті  28, частини шостої статті 

59    Закону України   «Про    місцеве самоврядування в Україні»,  рішення 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  від 28.04.2016 року № 

54 «Про  затвердження  Положення  про порядок           надання         адресної  

матеріальної  допомоги мешканцям м. Татарбунари (зі змінами), рішень 

міської  ради  від  08.12.2017  року  № 504-VII   «Про  міський  бюджет  на  

2018 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  червні 2018 

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  

2018  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  27.06.2018 

            №____ 

                                                    

С П И С О К 

   жителів міста  на  надання  матеріальної  допомоги   на  лікування, 

поховання  та  вирішення   соціально - побутових     проблем    в   червні  

2018  року 

 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету                                                        Л.В.Коваль 

           

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

П.І.Б. 

 

Адреса 

 

Статус 

Призначення 

допомоги 

Сума 

Грн. 

      

      

      

      

      

      

      



 


