
 

Татарбунарська міська рада 
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МАТЕРІАЛИ 

засідання виконавчого комітету 

(26.12.2018 р. 14:00) 

  

  

  



  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

26.12.2018    Зала  засідань  міської    ради   

14.00 

 1. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету    Татарбунарської      

міської    ради на І квартал 2019 року. 

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

міської ради. 

 2. Про погодження проекту програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Татарбунари на  2019 рік. 

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

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради. 

 3. Про затвердження графіку проведення «гарячої телефонної лінії»  міським 

головою на 2019 рік. 

 4. Про затвердження графіку особистого прийому громадян в 

Татарбунарській міській раді. 

 5. Про затвердження графіку роботи «Телефону довіри» у  Татарбунарській  

міській  раді. 

Інформує: Куриленко О. В. - головний спеціаліст відділу з питань діловодства та 

контролю-секретаріату ради та виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради. 

 6. 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. 

 7. Про погодження  переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт  при 

відбуванні кримінального покарання та адміністративного стягнення у вигляді 

громадських робіт  на  2019 рік 

 8. Про взяття на квартирний облік громадян  за заявою Климовець Вікторії  

Віталіївни. 

 9. Про затвердження рішення комісії виконавчого комітету за розглядом 

заяви Коновалюк Тетяни Валентинівни 

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

(апарату) міської ради. 

 10. Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом прив’язки 

за адресою м. Татарбунари, вул.Горького, за заявою Дойчевої Ганни Омелянівни. 

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

комітету (апарату) міської ради. 

 11. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості 

будівництва «Міні-футбольне поле зі штучним покриттям в парку і. В.З. Тура по 

вул. Лесі Українки м. Татарбунари Татарбунарського району Одеської області». 

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

міської ради. 

 12. Різне. 

 

 



1 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2018                          № 
 

Про затвердження плану роботи виконавчого  

комітету    Татарбунарської      міської    ради  

на І квартал 2019 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 І квартал 2019 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 

        26.12.2018     

№  

  

 

ПЛАН  РОБОТИ 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  НА  I  КВАРТАЛ  2019  РОКУ 
 

I. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ПИТАНЬ ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ 

НА ЗАСІДАННІ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ 

 

СІЧЕНЬ 

 

1. Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради  за 2018 рік. 

    Відділ з питань діловодства та контролю -  

     секретаріат ради та виконавчого комітету 

 

2. Про затвердження списку квартирного обліку громадян у виконкомі 

Татарбунарської міської ради в 2019 році. 

    Керівник управління майном комунальної власності  

     та забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської 

     міської ради 

 

 

     ЛЮТИЙ 
 

1. Про стан здійснення виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради 

делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2018 році. 

    Керуючий справами  (секретар)  виконкому 

 

 2. Про виконання програми соціально-економічного розвитку міста 

Татарбунари за 2018 рік. 

     Заступник міського голови 

 

3. Про  виконання міського бюджету за 2018 рік. 

    Відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

      (апарату) міської ради 

 

4. Про роботу КП «Водопостачальник» у 2018 році. 

    Директор КП «Водопостачальник» 

 

5. Про роботу КП «Бесарабія» у 2018 році. 

    Директор  КП «Бесарабія» 

 



 

              БЕРЕЗЕНЬ 

    

 1.  Про план роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на 

II квартал 2019 року. 

    Керуючий справами  (секретар)  виконкому 

    

ІІ. ЗАХОДИ МІСЬКВИКОНКОМУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО- МАСОВОЇ  РОБОТИ 

 

1. Відзначення Дня Соборності України. 

   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат  

     ради та виконавчого комітету 

 

2. Відзначення Міжнародного жіночого дня. 

    Відділ з питань діловодства та контролю -    

    секретаріат  ради  та виконавчого комітету 

    

3. Відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення.  

   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат  

     ради та виконавчого комітету 

    

4. Підготовка звіту про виконання делегованих повноважень органів 

виконавчої влади виконкомом міської ради у 2018 році. 

   Керуючий справами  (секретар) виконкому 

 

5. 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 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2018                                         №  
 

Про погодження проекту програми соціально-економічного  

та культурного розвитку міста Татарбунари на  2019 рік 

 

Керуючись статтями 27, 52, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

 ВИРІШИВ:  

 

1. Погодити проект Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Татарбунари на 2019 рік згідно з додатком.  

 

2. Вважати основним завданням виконавчих органів міської ради, керівників 

підприємств та установ комунальної  власності  міста забезпечення безумовного 

виконання основних показників програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Татарбунари.  

 

3. Доручити заступнику міського голови Лєсніченку О.В. доповісти на сесії 

міської ради про проект Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Татарбунари на 2019 рік. 

 
 4. Контроль за виконанням цього рішення   покласти на  міського голову 

Глущенка А.П. 

 

 

 

Міський голова                       А.П. Глущенко 

 

        Проект рішення підготовлено  

        виконавчим комітетом (апаратом)  

        міської ради 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 



 

3 питання  

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

26.12.2018                                             №  

Про затвердження графіку 

проведення «гарячої телефонної 

лінії»  міським головою на 2019 

рік 

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про  звернення громадян»,  

підпункту 1 пункту «б» частини першої  статті 38, частини шостої статті 59  

Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента 

України від 08 лютого 2008 року  № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів  державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою 

забезпечення реалізації конституційних прав громадян, виконком Татарбунарської 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Затвердити графік проведення «гарячої телефонної лінії»  міським 

головою на 2019 рік (додається). 

  

 2. Контроль за виконання  рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                          А.П.Глущенко 

       Проект підготовлений відділом   

       діловодства     та контролю – секретаріат 

       ради та виконавчого комітету 

 

 

 

 

 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення виконавчого 

        комітету Татарбунарської 

        міської ради 

        26.12.2018  

         № ________ 

 

 

 
Графік проведення «гарячої телефонної лінії» міським головою на 2019 рік 

 

 

№ 

з/п 

 

П.І.Б. посадової 

особи 

 

Посада 

 

Дні та години 

прийому 

 

 

1. 

 

Глущенко Андрій 

Петрович  

 

 

 

Міський голова 

 

Щопонеділка 

з 9:00 до 13:00 

тел.: 3-24-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                  Л.В. Коваль 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 питання  

 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 
26.12.2018                                             №  

 

Про затвердження графіку особистого 

прийому громадян в Татарбунарській 

міській раді 

 

Відповідно до Закону України «Про  звернення громадян»,  підпункту 1 

пункту «б» частини першої  статті 38, частини шостої статті 59  Закону України 

«Про  місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 08 

лютого 2008 року  № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на     звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою забезпечення 

реалізації конституційних прав громадян на особистий прийом, виконком 

Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 1. Затвердити графік особистого прийому громадян міським головою, 

секретарем, заступником міського голови та керуючим справами (секретарем) 

виконкому в Татарбунарській міській раді на 2019 рік (додається). 

 

 2. Контроль за виконання  рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                          А.П.Глущенко 

 

       Проект підготовлений відділом   

       діловодства та контролю – секретаріат  

       ради та виконавчого комітету 

 

 

 

 

 



             ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення виконавчого комітету   

               Татарбунарської міської ради 

            26.12.2018  

         № _____ 

 

Графік 

проведення особистого прийому громадян міським головою, секретарем, 

заступником міського голови та керуючим справами (секретарем) виконкому в 

Татарбунарській міській раді на 2019 рік  

 

№ 

з/п 

 

П.І.Б. посадової 

особи 

 

Посада 

 

Дні та години 

прийому 

 

 

1. 

 

Глущенко Андрій 

Петрович  

 

 

 

Міський голова 

 

Щопонеділка 

з 9:00 до 13:00 

тел.: 3-24-64 

 

2. 
Жаран Оксана 

Вікторівна 
Секретар міської ради 

 

Щочетверга  

з 9:00 до 13:00 

тел.: 3-16-98 

 

 

3. 

 

Лєсніченко 

Олександр 

Вадимович   

 

 

Заступник міського 

голови  

 

Щовівторка 

з 9:00 до 13:00 

тел.: 3-32-40 

 

 

4. 

 

Коваль Лариса 

Василівна  

 

Керуючий справами 

(секретар)  виконкому  

 

Щосереди 

з 9:00 до 13:00 

тел: 3-36-94 

 

 

 

 

Прийом громадян проводиться в робочих кабінетах посадових осіб 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету        Л.В.Коваль 
 

 

 

 

 



5 питання  

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

26.12.2018                                             №  

 

Про затвердження графіку 

роботи «Телефону довіри» у  

Татарбунарській  міській  раді 

 
 Керуючись підпунктом 1 пункту «б» частини першої статті 38, статтею 40, 

частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 

07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування» та відповідно рішення виконавчого комітету 

від 20.01.2016 р. № 4 «Про організацію роботи  «Телефону довіри» у 

Татарбунарській міській раді»,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1.  Затвердити  графік роботи «Телефону довіри» у Татарбунарській міській 

раді  з 14-00 до 16-00 години щодня за номером 3-33-55. 

 

 2. Визначити  посадовою особою, відповідальною за роботу щодо 

прийняття, обліку, реєстрації, розгляду та контролю за повідомленнями, що 

надійшли до виконавчого комітету міської ради за «Телефоном довіри» головного 

спеціаліста відділу з питань діловодства та контролю – секретаріату ради та 

виконавчого комітету Куриленко Олену Валентинівну. 

 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Татарбунарської міської ради. 

 

Міський голова                                          А.П.Глущенко 

 

      Проект підготовлений відділом діловодства та  

      контролю – секретаріат ради та виконавчого  

      комітету 
       

 

 



6 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2018                                      № 

   

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 грудні 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 26.12.2018  

№____  

 

С П И С О К 

жителів міста на надання матеріальної допомоги на лікування, поховання та 

вирішення соціально - побутових проблем в грудні 2018 року 

 

№ 

п/п 

П.І.Б Адреса Статус Призначення 

допомоги 

Сума 

Грн. 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету         Л.В.Коваль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

 

 

 

 



            7 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
26.12.2018                               №  

 

       Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 30
1
 та 321

3
 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

статей  36, 39 Кримінально-виконавчого  кодексу України, розглянувши клопотання 

№ 893, № 894 начальника Татарбунарського районного сектору філії ДУ Центр 

пробації в Одеській області  Мукієнко А.М.,  виконком Татарбунарської міської 

ради 

В И Р І Ш И В: 

 
 1. Погодити Управління майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою у місті Татарбунарської міської ради та КП «Водопостачальник», 

об’єктами, де засуджені, яких судом притягнуто до кримінальної відповідальності 

у виді громадських робіт та  порушники, на яких накладено адміністративне 

стягнення у вигляді громадських робіт, будуть відбувати  покарання або 

виконуватимуть стягнення в 2019 році. 

 2. Погодити перелік видів  суспільно корисних робіт, на яких засуджені, 

яких судом притягнуто до кримінальної відповідальності у виді громадських робіт 

та порушники, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт будуть  відбувати покарання  або виконуватимуть 

адміністративне стягнення   у 2018 році. (додається). 

 3. Контроль за виконанням громадських робіт  та дотриманням правил 

техніки безпеки  покласти на керівника Управління майном комунальної власності 

та забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради Даскалєску 

О.Є. та директора КП «Водопостачальник»  Кобушкіну Т.О.  

 

 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)  

        міської ради 

        

        

Про погодження  переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт  при 

відбуванні кримінального покарання та адміністративного стягнення у 

вигляді громадських робіт  на  2019 рік 



Додаток  

до рішення виконкому 

Татарбунарської міської ради  

від 26.12.2018 

№  

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

 

видів  суспільно корисних робіт, на яких засуджені, яких судом притягнуто до 

кримінальної відповідальності у виді громадських робіт та порушники, на яких 

накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт будуть  

відбувати покарання  або виконуватимуть адміністративне стягнення   у 2018  році 

 

1.  Усі види робіт, пов’язані з благоустроєм у місті: скошування узбіччя доріг, 

газонів, територій парків та скверів, підрізання кущів та дерев, посадка і 

обкопування дерев, прибирання вулиць, завантаження сміття вручну, 

побілка, очистка бордюрів, лотків, побілка фасадів будинків житлового 

фонду, земляні роботи, підсобні роботи. 

 

2.  Прибирання кладовищ, посипка підйомів на автошляхах, очистка 

громадських туалетів, фарбування авто зупинок, будівництво та ремонт 

парканів, завантаження палива та заготівля дров для опалення, розбирання 

аварійних будівель та інші види громадських робіт, які не суперечать 

законодавству України і не носять характер шкідливих для життя і здоров’я. 

 

3. Некваліфіковані роботи на  КП «Водопостачальник»: земляні роботи. 

 

 

 

 

  Керуючий справами  

  (секретар) виконавчого комітету     Л.В.Коваль 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          8 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2018                                                                                                № 

Про взяття на квартирний облік 

громадян  за заявою Климовець 

Вікторії  Віталіївни 

 

         Керуючись підпунктом 2 частини «а» статі 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 11.12.1984 № 470 «Про затвердження правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в української РСР», розглянувши заяву Климовець Вікторії Віталіївни , 

враховуючи протокол засідання громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від  .12.2018 року, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради  

 

         ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку 

квартирного обліку громадян, при виконкомі Татарбунарської міської ради: 

- Климовець Вікторію Віталіївну, 1984 року народження, як молодого 

спеціаліста – лікаря акушера-гінеколога КЗ «Татарбунарська ЦРЛ» . 

 

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 

 



9 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2018                                                                                             № 

Про затвердження рішення комісії 

виконавчого комітету за розглядом 

заяви, Коновалюк Тетяни 

Валентинівни 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про поховання та 

похорону справу», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Коновалюк 

Т.В., виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

 ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити рішення комісії виконавчого комітету за заявою 

Конавалюк Тетяни Валентинівни ( додається)  

 

 

2. 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 



10 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

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

                                                                     

26.12.2018                                  №  

                               

Про доцільність розміщення тимчасової споруди 

за паспортом прив’язки за адресою м. 

Татарбунари, вул.Горького, за заявою Дойчевої 

Ганни Омелянівни 

  

 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 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, 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 Дойчевої Ганни 

Омелянівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 
 

1.   Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки  тимчасової споруди Дойчевою Ганною Омелянівною для провадження 

підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, на вул.Горького, загальною площею благоустрою - 25 

кв.м, згідно схеми М 1:500. 

 

     2. 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 

 



11 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2018                  №   

 

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості 

будівництва «Міні-футбольне поле зі штучним покриттям в парку і. В.З. 

Тура по вул. Лесі Українки м. Татарбунари Татарбунарського району 

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 зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

«Міні-футбольне поле зі штучним покриттям в парку і. В.З. Тура по вул. Лесі 

Українки м. Татарбунари Татарбунарського району Одеської області», виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

«Міні-футбольне поле зі штучним покриттям в парку і. В.З. Тура по вул. Лесі 

Українки м. Татарбунари Татарбунарського району Одеської області», складену в 

поточних цінах станом на  21.09.2018  року, в сумі  2414,486  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) Татарбунарської  

         міської ради 
 

 


