
Зміни та доповнення до порядку денного 

засідання виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

 

28.11.2018        Зал засідань 

14.00 

 

1. Доповнити порядок денний наступними 8, 9, 10, 11, 12, 13 питаннями: 

 

 8. Про надання дозволу на торгівлю новорічними ялинками за адресою:  

м. Татарбунари,  площа Визволення  за заявою Цурканенка Олега Євгеновича 

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

комітету (апарату) міської ради. 

 9. Про доцільність проведення благоустрою за адресою:  м. 

Татарбунари,  вул. Романа Гульченка, 1  за заявою Робу Христини Віталіївни. 

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

комітету (апарату) міської ради. 

 10. Про втановлення режиму роботи відділення з надання послуг 

поштової доставки ТОВ «Транспортна компанія «САТ», за заявою ФОП 

Литвиненка Олександра Івановича. 

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

комітету (апарату) міської ради. 

 11. Про  забезпечення життєдіяльності міста під час ускладнення 

погодних умов в осінньо-зимовий   період  2018-2019  років. 

 Інформує: Коваль Л.В. - керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради. 

 12. Про доцільність розробки паспорту прив’язки за адресою м. 

Татарбунари, вул. Кутузова, за заявою Козаченка Євгенія Івановича. 

 13. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 27.09.2018 року №139, за заявою Дімогло Руслана Ілліча. 

 14. Про доцільність розміщення за паспортом прив’язки рекламного 

білборду за заявою Вторенко Ігоря Семеновича - голови Татарбунарської 

районної партійної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 

 Інформує: Катанов І.В. - начальник відділу земельних відносин 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 

 15. Про взяття на квартирний облік громадян  за заявою Блажка 

Станіслава Яношовича. 

 

2. Питання 8 вважати питанням 16. 

 

 

 

 

 



8 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
28.11.2018                          №  

             Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30, частини шостої статті 

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

заяву Цурканенка Олега Євгеновича, що мешкає в м. Татарбунари,  

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

              1. Надати дозвіл Цурканенку Олегу Євгеновичу на торгівлю 

новорічними ялинками за адресою:  м. Татарбунари, площа Визволення, з 

20.12.2018 року до 31.12.2018 року. 

 

   2.  Управлінню майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою у місті (Даскалєску О.Є.) провести нарахування платежів 

заявнику за преді торгівлі згідно тарифів затверджених міською радою.  

 

  3.  Фізичній особі-підприємцю Цурканенку Олегу Євгеновичу укласти 

угоду на вивіз твердих побутових відходів з комунальним підприємством 

"Водопостачальник" та забезпечити належний санітарний порядок поруч з 

об’єктом торгівлі.   

 

             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)  

       Татарбунарської  міської ради 

 

Про надання дозволу на торгівлю новорічними ялинками за адресою:  

м. Татарбунари,  площа Визволення  за заявою Цурканенка Олега 

Євгеновича 



9 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
28.11.2018                                                                                                 № 

      Відповідно до статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 17, 26-1, 37 Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», розглянувши заяву Робу Христини 

Віталіївни, що мешкає в м. Татарбунари,  виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

              1. Визнати доцільним проведення благоустрою гр. Робу Христиною 

Віталіївною на території, прилеглої до нежитлової будівлі комплексу базова 

їдальня, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. Романа 

Гульченка, 1, за власний рахунок на добровільних засадах, згідно план схеми 

благоустрою, що додається.  

 

  2. Зобов’язати заявника отримати дозвіл виконавчого комітету 

Татарбунарської  міської ради на порушення об’єкту благоустрою, 

відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 870 «Про 

затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів». 

 

             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) Татарбунарської  міської ради 

Про доцільність проведення благоустрою за адресою:  м. Татарбунари,  

вул. Романа Гульченка, 1  за заявою Робу Христини Віталіївни 



10 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2018                                                                                                 № 

          Відповідно до  підпункту 4 пункту «б» статті 30, статей 42, 51, 52, 53, 

59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

заяву ФОП Литвиненка Олександра Івановича партнера ТОВ «Транспортна 

компанія «САТ» про встановлення режиму роботи,  виконавчий комітет  

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити  режим роботи відділення з надання послуг поштової 

доставки ТОВ «Транспортна компанія «САТ», що розташоване за адресою: 

місто Татарбунари, вулиця Князєва, 39: 

1.1. понеділок-п’ятниця: 

                 - початок роботи:              о 09-00 годині           

       - кінець роботи:            о 18-00 годині       

       - перерва на обід:              без перерви     

1.2.  субота: 

                 - початок роботи:             о 09-00 годині           

       - кінець роботи:           о 14-00 годині       

       - перерва на обід:           без перерви     

          1.3. неділя: 

   - вихідний день.    

 

           2. ФОП Литвиненку Олександру Івановичу, партнеру ТОВ 

«Транспортна компанія «САТ», при провадженні підприємницької діяльності 

дотримуватися Законів України від 03.06.2004 р. № 1745-IV «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від 

впливу шуму», від 24.02.94 р. № 4004-12 «Про забезпечення санітарного і 

Про втановлення режиму роботи відділення з надання послуг 

поштової доставки ТОВ «Транспортна компанія «САТ», за заявою 

ФОП Литвиненка Олександра Івановича 

 



епідемічного благополуччя населення»,  від 12.05.1991 р. № 1023-12 “Про 

захист прав споживачів» та інших вимог чинного законодавства. 

 

           3. Відповідальність за дотримання режиму роботи  покласти на ФОП 

Литвиненка Олександра Івановича. 

 

          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)  

       Татарбунарської  міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2018                     №  

  

Про  забезпечення життєдіяльності міста під час ускладнення погодних 

умов в осінньо-зимовий   період  2018-2019  років 

 

Керуючись статтею 30, частиною шостою статті  59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньо-

зимовий період 2018-2019 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 2018-2019 років у складі, що 

додається. 

 

2. Міському оперативному штабу забезпечити: 

1) контроль за сталим проходженням опалювального сезону 2018-2019 

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 2018-2019 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 28.11.2018 

№  

 

Склад міського оперативного штабу для здійснення контролю за 

проходженням опалювального сезону,  реагування на надзвичайні ситуації, 

події під час осінньо-зимового періоду 2018-2019 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; 

Дімоглов Костянтин Костянтинович - голова правління ПАО 

«АТП-15143», член 

виконавчого комітету; 

Катанов Ігор Володимирович - начальник  відділу 

земельних відносин 

виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

Кравченко Валентин Миколайович - начальник Татарбунарського 

РЕМ, член виконавчого 

комітету; 

Кобушкіна Тамара Олександрівна - директор КП 

«Водопостачальник»; 

Котовенко Денис Юрійович - директор КП «Бесарабія»; 

Султан Олександр Іванович - заступнику начальника 

Кілійського УВГ, член 

виконавчого комітету; 

Школа Роман Вікторович - начальник Татарбунарського 

міськрайонного сектору 

Головного управління 

державної служби 

надзвичайних ситуацій 

України в Одеській області, 

член виконавчого комітету 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету    Л.В.Коваль 



12 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 28.11.2018                                            №  

                               

Про доцільність розробки паспорту прив’язки за адресою м. 

Татарбунари, вул. Кутузова, за заявою Козаченка Євгенія Івановича 

 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів», статтею 29 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністкрства 

Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства 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 , розглянувши заяву Козаченка Євгенія Івановича, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним проведення благоустрою з розміщення за 

паспортом прив’язки  тимчасової споруди господарського та іншого 

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

Кутузова, загальна площа благоустрою - 30 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 

райдержадміністрації. 

 

   3. 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 



13 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

27.06.2018                                  №  

 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 27.09.2018 року №139, за заявою Дімогло Руслана Ілліча 

     

            Керуючись статтями  31, 42, 52, частиною шостою статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву 

Дімогло Руслана Ілліча,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

           1. Внести зміни в пункт 1 рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 27.09.2018 року № 139 «Про присвоєння 

адреси магазину за заявою Дімогло Руслана Ілліча»,  виклавши   пункт 1 у 

наступній редакції:  

«1. Присвоїти поштову адресу нежитловій будівлі – магазину та земельній 

ділянці з кадастровим номером 5125010100:02:004:0037: Одеська область, м. 

Татарбунари, вулиця Василя Тура, будинок № 17/1а, замість старої адреси: 

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Василя Тура, будинок № 17-а». 

 

2. 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 

 

 

 

 

 



14 питання  

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 28.11.2018                                      №  

                        

Про доцільність розміщення за паспортом прив’язки рекламного 

білборду за заявою Вторенко Ігоря Семеновича - голови 

Татарбунарської районної партійної організації Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина» 

 

Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 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, затвердженим рішенням Татарбунарської міської ради  від 

23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши заяву Вторенко Ігоря Семеновича - 

голови Татарбунарської районної партійної організації Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина»,  виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради  

В И Р І Ш И В :  

 1. Вважати доцільним розміщення Татарбунарською районною 

партійною організацією Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» за 

паспортом прив’язки тимчасової  споруди (бігборду) № 36 для політичної та 

соціальної реклами в м. Татарбунари,  вул. Василя Тура згідно «План – схеми 

розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності з 

надання послуг по розміщенню рекламних носіїв (бігборду) на території м. 

Татарбунари». 

 2. 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 білборду №36, відповідно до наданого 

графічного матеріалу. 



          3. Зобов’язати Татарбунарську районну партійну організацію 

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»: 

3.1. Не приступати до розміщення білборду без отримання дозволу 

виконкому за встановленою формою. 

3.2. Погодити розміщення білборду в Татарбунарських районних 

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

«Укртелеком» та суміжним землекористувачем земельної ділянки 

5125010100:02:005:0122. 

 4.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
28.11.2018                                                                                             № 

Про взяття на квартирний облік 

громадян  за заявою Блажка 

Станіслава Яношовича 

 

         Керуючись підпунктом 2 частини «а» статті 30, частиною шостою статті 

59 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 11.12.1984 

№ 470 «Про затвердження правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Української  

РСР», розглянувши заяву Блажка Станіслава Яношовича, враховуючи 

протокол №  засідання громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від .11.2018 року, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

         ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку 

квартирного обліку громадян, при виконкомі Татарбунарської міської ради: 

          - Блажка Станіслава Яношовича, 1992 року народження, як учасника 

бойових дій. 

 

2. Внести відповідні зміни до додатку № 1 рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради № 28 від 28.02.2018 року «Про 

затвердження списків квартирного обліку громадян у виконкомі 

Татарбунарської міської ради». 

 

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 


