
Зміни та доповнення до порядку денного 

засідання виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

29.08.2018 року 

 

1. Доповнити порядок денний наступними 12, 13 питаннями: 

 «12. Про  внесення  змін та доповнень  до  рішення           виконавчого 

комітету  Татарбунарської міської ради  від 28.04.2016     №  54    «Про 

затвердження  Положення  про порядок   надання  адресної матеріальної 

допомоги            мешканцям   м. Татарбунари». 

   Інформує: Кравець Н.О.- завідувач сектору з питань бюджету та 

інвестицій відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 

міської ради. 

 13. Про взяття на квартирний облік громадян, за заявою Семенюка 

Олександра Дмитровича. 

 Інформує: Борденюк В.М.- головний спеціаліст-юрист виконавчого 

комітету (апарату) міської ради». 

 

 

      2. Питання 12 вважати питання 14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
 

29 .08.2018                                                                                          № ____ 

                                                    

Про  внесення  змін та доповнень  до  рішення           виконавчого комітету  

Татарбунарської міської ради  від 28.04.2016     №  54    «Про затвердження  

Положення  про порядок   надання  адресної матеріальної допомоги            

мешканцям   м. Татарбунари»                                  
 

 

           Керуючись    підпунктом  1  пункту  «а» статті  34, частиною шостою 

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

для  забезпечення  виконання рішення  міської ради від 18.01.2016 року  № 

23-VII «Про затвердження  міської програми   «Милосердя в дії» на 2016-

2020 роки» зі змінами,  згідно  заяви  директора садівничого  товариства  

«Меліоратор, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 

 В И Р І Ш И В : 

 

  1. Внести  зміни  та доповнення до рішення  виконавчого 

комітету  Татарбунарської міської ради  від 28.04.2016  № 54  «Про 

затвердження   Положення  про  порядок    надання    адресної   матеріальної 

допомоги  мешканцям  м. Татарбунари»: 

       -  в  пункті  1.6  розділу   I   слова  «Татарбунарської районної 

громадської організації  «садівниче товариство «Меліоратор»  замінити  

словами  «садівниче  товариство  «Меліоратор».  

 

  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 виконавчого 

комітету (апарату) міської ради 



13 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
29.08.2018                                                                                      №__________ 
 

Про взяття на квартирний облік громадян, за заявою  

Семенюка Олександра Дмитровича 

 

       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 04.07.2018 року, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

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

списку громадян, які мають право на першочергове отримання житла при 

виконкомі Татарбунарської міської ради:  

- Семенюка Олександра Дмитровича , 1976 р. н. , як учасника бойових дій та  

багатодітну родину; 

дружина – Семенюк Оксана Михайлівна, 1974 р. н.  

син - Семенюк Владислав Олександрович, 1999 р. н. 

син – Семенюк Богдан Олександрович, 2000 р. н.  

донька – Семенюк Дар’я Олександрівна, 2014 р. н. 

 

         2. Внести відповідні зміни до додатку № 2 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 


