
 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.01.2019                                                   №  

     

Про закріплення території  благоустрою в м. Татарбунари, вул. 23 

Серпня за Управлінням майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою в місті  Татарбунарської міської ради  

 

             Відповідно до статей 28-30, 40, частини шостої статті 59 Закону 

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

благоустрій населених пунктів», наказу 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 р. за № 2073/24605, розглянувши колективну 

заяву від 29.05.2017 року вх.Кол-419 щодо врахування думки громадян  

стосовно торгівлі з лотків в м. Татарбунари,  вул. 23 Серпня, лист ДП 

«Татарбунарський сільськогосподарський ринок» РСС від 17.01.2019 року № 

26, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Закріпити за Управлінням майном комунальної власності та 

забезпечення благоустрою  у місті  Татарбунарської міської ради  територію 

благоустрою загальною площею  1000  кв. м в м. Татарбунари по вул. 23 

Серпня від вул. Горького до 23 Серпня, буд. 9, згідно Додатків 1 – 5 (М 1 : 

200). 
 

 2. Уповноважити Татарбунарського міського голову Глущенка А.П. 

укласти договори пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою та 

додаткові угоди до них щодо території зазначеної у пункті 1 цього рішення. 

 

 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 29.06.2017 року № 105 «Про закріплення за 

ДП «Татарбунарський сільськогосподарський ринок» РСС території 

благоустрою в м. Татарбунари, вул. 23 Серпня». 



 4. Припинити з 01.02.2019 року дію договору на здійснення заходів з 

благоустрою від 14.07.2017 року з Дочірнім підприємством 

«Татарбунарський сільгоспринок» Татарбунарської райспоживспілки, 

шляхом укладання додаткової угоди. 

 

 5. Заслуховувати щоквартально на засіданні виконавчого комітету 

начальника Управління майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою  у місті  Татарбунарської міської ради  Даскалєску О.Є. щодо 

стану сплати пайової участі та забезпечення благоустрою закріпленої 

території. 

 

 6. 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 

 


