
Зміни та доповнення до порядку денного засідання виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради  

31 жовтня 2018 року 

 

1. Доповнити порядок денний  наступними 4, 5, 6, 7, 8, 9 питаннями: 

«4. Про подовження на новий термін  договору пайової участі в утриманні 

об’єкту благоустрою в м. Татарбунари за заявою фізичної особи – 

підприємця Мірчевського Миколи Васильовича. 

5. Про доцільність розміщення за паспортом прив’язки рекламних білбордів 

за заявою фізичної – особи підприємця Бурлаченка Олега Володимировича. 

6. Про доцільність розробки паспорту прив’язки за адресою м. Татарбунари, 

вул. Дністровська - вул. Тимошенко, за заявою фізичної особи – підприємця 

Буднік Ірини Семенівни. 

7. Про доцільність розробки паспорту прив’язки за адресою м. Татарбунари, 

вул. 23 Серпня, за заявою фізичної особи – підприємця Буднік Ірини 

Семенівни. 

8. Про впорядкування нумерації квартир по вулиці Тура Василя, 32. 

9. Про створення оргкомітету з питань підготовки до відзначення  в 2019 році 

100-річчя з дня народження Тура Василя Захаровича. 

 

2. Питання 4 вважати питанням 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 питання  

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 31.10.2018                                                 №  

                               

Про подовження на новий термін  договору 

пайової участі в утриманні об’єкту 

благоустрою в м. Татарбунари за заявою 

фізичної особи – підприємця Мірчевського 

Миколи Васильовича  

    

            Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом 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», 

який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2013 року за № 

2073/24605, розглянувши заяву та подані документи фізичної особи – 

підприємця Мірчевського Миколи Васильовича,  виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити фізичній особі – підприємцю Мірчевському Миколі 

Васильовичу договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, 

терміном до 07.10.2021 року, з можливістю пролонгації на термін дії 

паспорту прив’язки тимчасової споруди № 58 (від 08.10.2018 року № 7-Т), 

(автозупинки з кіоском) для провадження підприємницької діяльності з 

торгівлі, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. 

Горького, під площею торгового модулю 14,4 кв.м, загальна площа 

благоустрою - 45 кв.м. 

2. Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П.Глущенка 

укласти додаткову угоду до договору пайової участі в утриманні об’єкту 

благоустрою, зазначеного у пункті 1 цього рішення. 

 

3. 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 



5 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  31.10.2018                                         №  

 

Про доцільність розміщення за паспортом 

прив’язки рекламних білбордів за заявою 

фізичної – особи підприємця Бурлаченка 

Олега Володимировича 
 

Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,  

Законом України «Про рекламу»,    «Положенням про порядок розміщення 

малих архітектурних форм в м. Татарбунари», затвердженого рішенням 

Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши заяву 

фізичної особи – підприємця Бурлаченка Олега Володимировича,  

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

В И Р І Ш И В :  

1. Вважати доцільним розміщення фізичною особою – підприємцем 

Бурлаченком Олегом Володимировичем за паспортом прив’язки тимчасової  

конструкції рекламного засобу (білборду) № 30 для провадження  

підприємницької діяльності з надання послуг по розміщенню реклами за 

адресою в м. Татарбунари, вул. Степова (на розі з вул. Капітана Салтикова), 

згідно план – схеми. 

2. Вважати доцільним розміщення фізичною особою – підприємцем 

Бурлаченком Олегом Володимировичем за паспортом прив’язки тимчасової  

конструкції рекламного засобу (білборду) № 31 для провадження  

підприємницької діяльності з надання послуг по розміщенню реклами за 

адресою в м. Татарбунари, вул. Князева (на розі з вул. Джерельна), згідно 

план – схеми. 

3. Вважати доцільним розміщення фізичною особою – підприємцем 

Бурлаченком Олегом Володимировичем за паспортом прив’язки тимчасової  

конструкції рекламного засобу (білборду) № 32 для провадження  

підприємницької діяльності з надання послуг по розміщенню реклами за 

адресою в м. Татарбунари, вул. Князева (район «Сільгоспхімії»), згідно план 

– схеми. 



4. Вважати доцільним розміщення фізичною особою – підприємцем 

Бурлаченком Олегом Володимировичем за паспортом прив’язки тимчасової  

конструкції рекламного засобу (білборду) № 33 для провадження  

підприємницької діяльності з надання послуг у розміщенні реклами за 

адресою в м. Татарбунари, вул. Степова (на розі з вул. Сонячна), згідно план 

– схеми. 

          5. Внести зміни до «План – схеми розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по розміщенню 

рекламних носіїв (бігборду) на території м.Татарбунари»,  шляхом 

зазначення місця розміщення бігбордів №30-33, відповідно до наданого 

графічного матеріалу. 

          6. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Бурлаченка Олега 

Володимировича: 

6.1. Не приступати до розміщення білбордів без отримання дозволу 

виконкому за встановленою формою. 

6.2. Погодити розміщення білбордів в Татарбунарських районних 

електричних мережах, Національній поліції, ПАТ «Атраком», ПрАТ 

«Укртелеком». 

 7.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                 А.П.Глущенко 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 питання  

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 31.10.2018                                    №  

                               

Про доцільність розробки паспорту прив’язки 

за адресою м. Татарбунари, вул. Дністровська - 

вул. Тимошенко, за заявою фізичної особи – 

підприємця Буднік Ірини Семенівни 

 

 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», статтею 

29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 

Мінрегіонбуду від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження  Порядку  

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 

року за № 1330/20068 (далі Порядок), 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», який зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 06.12.2013 року за № 2073/24605, 

розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Буднік Ірини Семенівни, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним розробку фізичною особою – підприємцем Буднік 

Іриною Семенівною паспорту прив’язки  тимчасової споруди № 80  для 

провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, на розі вул. Дністровська - вул. Тимошенко, 

площа торгового модулю 29,59 кв.м, загальна площа благоустрою - 138 кв.м, 

згідно схеми М 1:500. 

2. Укласти з фізичною особою – підприємцем Буднік Іриною Семенівною, 

договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, терміном до 

22.06.2019 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки 

тимчасової споруди (від 22.06.2015 року № 5), на площу благоустрою – 138 

кв.м, з них під тимчасовою спорудою №80  площа – 29,59 кв.м, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,  на розі вул. 

Дністровська - вул. Тимошенко (згідно паспорту прив’язки). 

 



2. Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П.Глущенка 

укласти договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, зазначеного 

у пунктах 1-2 цього рішення. 

    

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 питання  

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 31.10.2018                                            №  

                               

Про доцільність розробки паспорту прив’язки 

за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за 

заявою фізичної особи – підприємця Буднік 

Ірини Семенівни 

 

 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», статтею 

29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 

Мінрегіонбуду від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження  Порядку  

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 

року за № 1330/20068 (далі Порядок), розглянувши заяву фізичної особи – 

підприємця Буднік Ірини Семенівни, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним розробку фізичною особою – підприємцем Буднік 

Іриною Семенівною паспорту прив’язки  тимчасової споруди № 54  для 

провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, на розі вул. 23 Серпня, площа торгового 

модулю 12 кв.м, загальна площа благоустрою - 20 кв.м, згідно схеми М 1:500. 

 

2.  Зобов’язати заявника отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди, 

виданий відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлового комунального господарства Татарбунарської райдерж-

адміністрації. 

 

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 

 



8 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
31.10.2018          №  

Про впорядкування нумерації 

квартир по вулиці Тура Василя, 32 

 

      Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши заяву Близнюк Л.Ю. та Близнюк І.В.,  свідоцтво про 

право власності на нерухоме майно № 135 від 26.06.2007, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Присвоїти адресу квартирі, яка належить Близнюк Людмилі Юріївні 

та Близнюк Ірині Віталіївні – квартира № 2 в житловому будинку № 32 по 

вул. Тура В., м. Татарбунари. 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 



9 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 31.10.2018                №                             
  

 

Про створення оргкомітету з 

питань підготовки до відзначення  

в 2019 році 100-річчя з дня 

народження Тура Василя 

Захаровича 

 

 
 

Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою підготовки до відзначення  в 

2019 році 100-річчя з дня народження Тура Василя Захаровича, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 
 

 1. Створити оргкомітет з питань  підготовки до відзначення  в 2019 році 

100-річчя з дня народження Тура Василя Захаровича  у складі що додається. 

 2. Оргкомітету підготувати пропозиції щодо переліку заходів з 

відзначення  в  2019 році 100-річчя з дня народження Тура Василя 

Захаровича. 

3 Контроль за виконанням даного 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 31.10.2018 

№__________ 

 

Склад оргкомітету 

з питань   підготовки до відзначення  в 2019 році 100-річчя з дня народження 

Тура Василя Захаровича  

 

Лєсніченко Олександр 

Вадимович 
 заступник міського голови, голова 

оргкомітету; 

 

Коваль Лариса Василівна  

 

 

 

 

Бондаренко Юлія 

Олександрівна  

 

 

 керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету татарбунарської 

міської ради, заступник голови 

оргкомітету;  

 

 начальник відділу з питань діловодства 

та контролю - секретаріату ради та 

виконавчого комітет Татарбунарської 

міської ради, секретар оргкомітету; 

 

Члени оргкомітету: 

  представник ради 

сільгосптоваровиробників 

Татарбунарської району ( за згодою); 

 

Даскалєску Ольга 

Євдокимівна 
 керівник Управління  майном 

комунальної власності та забезпечення 

благоустрою у місті Татарбунарської 

міської ради;  

 

Лютикова Любов 

Семенівна 

 

 

 

 начальник  відділу головний бухгалтер 

відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради;  

Олійник Галина 

Гаврилівна 

 

 головний спеціаліст відділу з питань 

діловодства та контролю - секретаріату 

ради та виконавчого комітет 



Татарбунарської міської ради; 

Судак  Ігор Анатолійович  завідувач КУ стадіон «Колос»; 

Федоров Андрій 

Порфирійович 
 завідувач КУ «Міський шахово-

шашковий клуб ім. Максимчука В.М.» 

  представник ради 

сільгосптоваровиробників 

Татарбунарської району ( за згодою); 

  представник  ТОВ ім. В.З. Тура (за 

згодо); 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету       Л.В. Коваль 
 

 

 


