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МАТЕРІАЛИ 

засідання виконавчого комітету 

(28.11.2018 р. 14:00) 

  

  

  



  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

28.11.2018    Зала  засідань  міської    ради   

14.00 

          1. Про проект бюджету м. Татарбунари на 2019 рік. 

 Інформує: Лютикова Л.С.- начальник відділу, головний бухгалтер 

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради. 

          2.  Про надання адресної матеріальної допомоги  жителям  міста. 

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

інвестицій відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 

міської ради. 

 3. Про про стан законності та правопорядку на території  міста 

Татарбунари. 

 Інформує: Триколіч І.П. - начальник Татарбунарського ВП 

Арцизського ВП  ГУ НП України в Одеській області. 

 4. Про доцільність проведення благоустрою в м. Татарбунари, за 

заявою Піруса Ігоря Миколайовича. 

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

виконавчого комітету (апарату) міської ради. 

 5. Про затвердження проектно-кошторисної документації  

(коригування)  «Капітальний ремонт адміністративної будівлі з 

улаштуванням центру надання адміністративних послуг, за адресою: вул. 

Центральна, 36, м. Татарбунари Одеської області». 

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

комітету міської ради. 

 6. Про присвоєння адреси нежитловим будівлям, за заявою ТОВ 

«ТВК». 

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

комітету (апарату) міської ради. 

 7. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Піруса Ігоря 

Миколайовича.  

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

комітету (апарату) міської ради. 

 8. Різне. 

 
 

 
 

 

 

 



 1 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2018                          №  

 

Про    проект   бюджету м. Татарбунари на 2019 рік 

          

 Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект 

бюджету міста Татарбунари  на 2019 рік,  керуючись підпунктом 1 пункту 

«а» статті 28,  пунктом 1 частини другої статті 52, частини шостої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради  

ВИРІШИВ:  

 1. Схвалити проект бюджету м. Татарбунари  на 2019 рік (додається).   

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови  Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова           А.П. Глущенко 

        Проект рішення підготовлено 

        відділом бухгалтерського  

        обліку виконавчого комітету  

        (апарату) міської ради 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2018                                      № 

   

Про надання адресної матеріальної 

допомоги жителям міста 

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 листопаді 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)  



Додаток  

до проекту рішення  

виконавчого комітету  

Татарбунарської міської ради  

від 28.11.2018  

№____  

 

С П И С О К 

жителів міста на надання матеріальної допомоги на лікування, 

поховання та вирішення соціально - побутових проблем в листопаді 2018 

року 

 

№ 

п/п 

П.І.Б Адреса Статус Призначення 

допомоги 

Сума 

Грн. 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету         Л.В.Коваль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2018                    № 

Про про стан законності та правопорядку на території  міста Татарбунари 

 Відповідно до статті 40, частини шостої статті 59 «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію Татарбунарського 

відділення  поліції Арцизського відділу поліції ГУНП в Одеській області про 

стан законності та правопорядку на території  міста Татарбунари, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

  1. Інформацію про стан законності та правопорядку на території міста 

Татарбунари прийняти до відома (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 

                                                                                             

 

 

 

 

https://skydrive.live.com/redir?resid=72571393D4771099!381&authkey=!AMw2nTbvTJ57FSQ


 4 питання  

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

28.11 .2018                                         №  

                               

Про доцільність проведення благоустрою в м. 

Татарбунари, за заявою Піруса Ігоря 

Миколайовича 

 

 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтями 10, 17, 26-1, 37 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів»,  розглянувши заяву Піруса Ігоря Миколайовича, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним проведення благоустрою гр. Пірусом Ігорем 

Миколайовичем на території, прилеглій до нежитлового приміщення, яке 

належить йому на праві власності, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, вул. Василя Тура, 13, нежитлове приміщення №1 

будівлі під літерою «С», згідно схеми благоустрою М 1:500 (вул.23 Серпня), 

за власний рахунок на добровільних засадах. 

 2. Зобов’язати заявника отримати дозвіл виконавчого комітету міської 

ради на проведення благоустрою. 

   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 

 

 

 

 



5 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2018                  №    

 
Про затвердження проектно-кошторисної документації  (коригування)  «Капітальний ремонт 

адміністративної будівлі з улаштуванням центру надання адміністративних послуг, за 

адресою: вул. Центральна, 36, м. Татарбунари Одеської області» 

 

               

Відповідно до статті 28, підпункту 1 частини «а» статті 31, частини шостої статті 59 

Закону України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження 

проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розглянувши проектно-

кошторисну документацію  «Капітальний ремонт адміністративної будівлі з улаштуванням 

центру надання адміністративних послуг, за адресою:  вул. Центральна, 36, м. Татарбунари 

Одеської області»  та експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної 

документації за робочим проектом (коригування) від___ №___, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 1. Затвердити проектно-кошторисну документацію (коригування) «Капітальний 

ремонт адміністративної будівлі з улаштуванням центру надання адміністративних послуг, за 

адресою: вул. Центральна, 36,  м. Татарбунари, складену в поточних цінах станом на  _____ 

року, в сумі  _____  тис. грн. 

 

 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 

 
 

 

 



6 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
28.11.2018                                                                                                     № 

Про присвоєння адреси 

нежитловим будівлям,  за заявою 

ТОВ «ТВК» 

 

         Відповідно до статей 31, 52, частини шостої статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви ТОВ «ТВК», 

Мірошнікової С.В., ТОВ «Кедр», Лисої Ж.Я., Продан О.В., Рацької Н.В., 

Рацького Г.О., Голубенка І.С., висновок щодо технічної можливості поділу 

об’єкта нерухомого майна від 11.01.2018 ТОВ «Татарбунарське РБТІ та 

РОН» та схематичний план земельної ділянки комплексу сукняна фабрика 

вул. Тура В. 13, постанову Одеського апеляційного адміністративного суду 

від 18.04. 2018, інформаційна довідка 104077814, враховуючи витяг з 

протоколу громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради № 2 від 26.01.2018 року, протокол засідання 

робочої групи виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 

17.07.2018 року, рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

№ 139 від 18.05.2006 «Про оформлення права власності на магазин 

«Дениска» та промисловий магазин «Автозапчастини», що розташовані по 

вул.. Тура В., 13 в», № 243 від 17.11.2011 «Про виділення з майнового 

комплексу ВАТ «Татарбунарська сукняна фабрика» нежитлової будівлі 

розташованої в м. Татарбунари по вул.. В.Тура, 13 в самостійний об’єкт за 

заявою Голубенка І.С.», № 251 від 17.11.2011 «Про виділення з майнового 

комплексу ВАТ « Татарбунарська сукняна фабрика» нежитлової будівлі 

розташованої в м. Татарбунари по вул.. В.Тура, 13 в самостійний об’єкт за 

заявою Чобану А.Ф.,   виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

         ВИРІШИВ: 

 

1. Відповідно до висновку щодо технічної можливості поділу 

об’єкта нерухомого майна від 11.01.2018 року, складеного ТОВ 

«Татарбунарське РБТІ та РОН» присвоїти окремим об’єктам нерухомого 

майна – будівлям майнового комплексу, наступну адресу: 



- нежитлова будівля піл літ. «С» з присвоєнням адреси: вул. 23 Серпня, 

24 Д; 

- нежитлова будівля піл літ. «Л» (КНС) з присвоєнням адреси: вул. 23 

Серпня, 24 Г; 

-  нежитлова будівля трансформаторної піл літ. «Т» разом з будівлями 

складів під літ. «З», «Д» з присвоєнням адреси: вул. 23 Серпня, 24 Ж; 

- нежитлова будівля піл літ. «О» з присвоєнням адреси: вул. 23 Серпня, 

24 3; 

- нежитловим будівля піл літ. «Ц» з присвоєнням адреси: вул. 23 Серпня, 

24 К; 

- нежитлові будівлі піл літ. «Г», «П», «Ш», «Н» з присвоєнням адреси: 

вул. Тура В., 13 Г; 

- нежитлова будівля піл літ. «Х» з присвоєнням адреси: вул. Тура В., 13 

Д; 

- нежитлова будівля піл літ. «А» з присвоєнням адреси: вул. Тура В., 13 

Е; 

- нежитлова будівля піл літ. «Е I» з присвоєнням адреси: вул. Тура В., 13 

З; 

- нежитлова будівля піл літ. «е» з присвоєнням адреси: вул. Тура В., 13 

К. 

 

2. Нежитловим будівлям під літ. «Б», «И», «Е II» залишити існуючу 

поштову адресу вул. Тура В. 13. 

   

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 питання 

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
28.11.2018                                                                                             № 

Про присвоєння адреси 

нежитловій будівлі, за заявою 

Піруса Ігоря Миколайовича  

 

         Відповідно до статей 31, 52Ю частини шостої статті 59  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Піруса Ігоря 

Миколайовича, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності № 135869606 від 29.08.2018, технічний 

паспорт № 057-18  від 31.10.2018 виготовлений ПП «Тера», технічний 

висновок про можливість окремого використання нерухомого майна в якості 

самостійного об’єкту нерухомого майна з присвоєнням окремої поштової 

адреси № 02-18 від 31.10.2018 виготовлений ПП «Тера», виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради  

 

         ВИРІШИВ: 

 

       1. Присвоїти адресу нежитловому приміщенню – господарській будівлі 

(будівлі під літерою «C»), яка належить на праві приватної власності  Пірусу 

Ігорю Миколайовичу – м. Татарбунари, вул. 23 серпня , 24 Д, приміщення 1. 

        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 


