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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

27.02.2019    Зала  засідань  міської    ради   

14.00 

 1. Про  виконання  делегованих   повноважень органів   виконавчої    

влади     виконавчим  комітетом  Татарбунарської   міської ради у  ІІ півріччі 

2018 року. 

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

комітету міської ради. 

 2. Про         виконання          програми  соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Татарбунари за 2018 рік. 

 Інформує: Лєсніченко О.В. – заступник міського голови.  

 3. Про підсумки виконання міського бюджету за 2018 рік. 

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

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради. 

 4. Про роботу комунального підприємства «Водопостачальник»  у 2018  

році. 

 Інформує:  Кобушкіна Т.О.-  директор КП «Водопостачальник». 

 5. Про роботу комунального підприємства «Бесарабія»  у 2018  році. 

 Інформує: Котовенко Д.Ю.- директор КП «Бесарабія».   

 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 доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки за адресою м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою Вознюка Юрія 

Анатолійовича. 

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

виконавчого комітету (апарату) міської ради. 

 8. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі - гаражу, за заявою 

Зажиренка Василя Арсентійовича. 

 9. Про затвердження списків квартирного обліку громадян у 

виконавчому комітеті  Татарбунарської міської ради. 

 10.  Про визначення   переліку  видів та об’єктів  оплачуваних 

суспільно - корисних робіт для порушників, які відбуватимуть 

адміністративне стягнення у вигляді  суспільно - корисних робіт  на 2019 рік. 

 11. Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого 

комітетуТатарбунарської міської ради  від  26. 12. 2018 р.  № 183 « Про  

присвоєння  адреси  43 / 100  частині  житлового будинку по вулиці Вишнева 

за заявою Чумаченко Н.М.».   



 12. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі,  за заявою Продан 

Олени Василівни. 

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

комітету (апарату) міської ради. 

 13. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 26.12.2018 № 174 «Про погодження  переліку об’єктів та 

видів суспільно корисних робіт  при відбуванні кримінального покарання та 

адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт  на  2019 рік». 

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

комітету міської ради. 

 14. Про встановлення тарифу з водопостачання, водовідведення, 

очистки стічних вод та вивезення твердих побутових відходів населенню та 

іншим споживачам м. Татарбунари. 

 Інформує:  Кобушкіна Т.О.-  директор КП «Водопостачальник». 

 15. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я 
27.02.2019                           №    

 

Про  виконання  делегованих   повноважень органів   виконавчої    влади     

виконавчим  комітетом  Татарбунарської   міської ради у  ІІ півріччі 

2018 року 

 

 Керуючись  главою 2, частиною шостою статті 59  Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.09.1999 року №  339 «Про затвердження порядку контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

органів виконавчої влади», та заслухавши інформацію  керуючого справами 

(секретаря)  виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  Коваль 

Л.В. про  виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади 

виконавчим комітетом Татарбунарської   міської ради у ІІ півріччі 2018 року, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

           1. Інформацію  керуючого справами (секретаря)  виконавчого комітету 

Татарбунарської  міської  ради  Коваль Л.В. про  виконання делегованих 

повноважень органів виконавчої влади виконавчим комітетом 

Татарбунарської   міської ради у ІІ півріччі 2018 року  взяти до відома 

(додається). 

 

 2. Структурним підрозділам виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради   активізувати  роботу  виконавчого комітету 

щодо  виконання  делегованих повноважень  у  2019 році. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення  залишаю за собою. 

 

Міський голова            А.П. Глущенко 
 

       Проект рішення підготовлено  

       виконавчим комітетом  (апаратом)  

       Татарбунарської міської ради 



2 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

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

27.02.2019                             №   
 

     Керуючись   підпунктом   1  пункту  «а»   статті  27, пунктом 1 

частини 2 статті 52,  частиною шостою статті 59  Закону України   «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  рішенням Татарбунарської міської ради  

від  16.02.2018 року № 525-VII  «Про програму соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Татарбунари на 2018», заслухавши інформацію 

заступника міського голови Лєсніченка О.В. про виконання Програми  

соціально - економічного та культурного   розвитку міста  Татарбунари  за  

2018  рік, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 

   В И Р І Ш И В : 

 

 1. Інформацію заступника міського голови Лєсніченка О.В. про  

виконання  Програми  соціально - економічного  та культурного  розвитку 

міста  Татарбунари  за  2018  рік   взяти  до  відома  (додається). 

 

 2. Контроль за виконанням   цього  рішення  залишаю за собою.  

 
 

 Міський голова                                                                         А.П. Глущенко 

       Проект рішення підготовлено  

       сектором з питань бюджету та  

       інвестицій відділу бухгалтерського 

       обліку виконавчого комітету   

       (апарату) Татарбунарської міської  

       ради 

                                                     

 

Про         виконання          програми  соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Татарбунари за 2018 рік  



3 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я 
27.02.2019           №  

 

Про підсумки виконання міського бюджету за 2018 рік 

 

Відповідно статті 28, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, заслухавши 

інформацію начальника відділу,  головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Лютикової Л.С.  «Про підсумки виконання міського бюджету за 2018 рік», 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Лютикової Л.С.  «Про підсумки виконання міського бюджету за 2018 рік» 

взяти до відома. 

 

 2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради подати звіт про виконання міського бюджету за 

2018 рік  на розгляд чергової сесії Татарбунарської міської ради. 

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        А.П. Глущенко 

  

       

      Проект рішення підготовлено відділом  

      бухгалтерського обліку виконавчого  

      комітету (апарату) Татарбунарської  

      міської ради 
 

 

 



       

Д О В І Д К А 

про виконання міського бюджету за 2018 рік.  

 Доходи міського бюджету за 2018 рік склали всього -  40 014 976,22 

грн., (у т.ч. трансферти – 19 131 410,24  грн. та власні надходження 

бюджетних установ –1 109 198,54 грн.) у т.ч.: 

загальний фонд  - 38 207 296,25 грн. (у т.ч. трансферти всього 19 131 410 

грн., а саме на утримання садочків 10 407 443,24 грн., на будівництво ВНС 

7 000 000 грн., на придбання сміттєвоза 1 000 000 грн. та на придбання 

соціального житла 473 967 грн.) 

спеціальний фонд – 1 807 679,97  грн. (у тому числі власні надходження 

бюджетних установ 1 109 198,54  грн.). 

Власні надходження бюджетних установ 1 109 198,54 грн. - це  

1. Батьківська плата дошкільних закладів освіти – 760 572,22 грн., 

2. Надходження від додаткової (господарської) діяльності у натуральній 

формі на суму 81 196 грн., а саме  

по виконкому всього 59424 грн. - квартира по вул. І.Кожедуба – 49 124 грн., 

залізобетонні плити від демонтажу котельні – 10 000 грн., дрова від 

демонтажу вікон – 300 грн., резервуарна установка скрапленого газу – 

20 500,00 грн., пластикові сидіння (міський стадіон) – 372 грн.; 

  УМКВ оприбуткування бувшої в користуванні плитки тротуарної  – 900 грн. 

3. Благодійні внески, гранти та дарунки всього 41 227 грн. в тому числі       ( 

послуги по укладанню плитки по вул.. 23 серпня – 38460 грн., благодійні 

внески я/с «Колосок» у вигляді борошна  850 грн. та шафи – 1917 грн.); 

4. Кошти, що отримані від підприємств, установ, фізичних осіб-підприємців 

для виконання цільових заходів (пайові внески) – 221 671,12 грн. 

5. Надходження від оприбуткування камня - дикаря та тари 4532,20 грн. 

Структуру міського бюджету (крім власних надходжень) складають: 

податковi , неподаткові надходження та доходи від операцiй з капiталом 
–  всього 19 533 498,96 грн., або 48,8% обсягу міського бюджету; 

офіційні трансферти  – 19 131 410,24 грн. , або 47,8% обсягу міського 

бюджету. 

До міського бюджету по податковим надійшло всього 18 498 772,79 грн.  

Зазначені надходження складаються з   

1) податку на прибуток підприємств комунальної власностi – 8394 грн., що 

складає 100% до  планових призначень;  

2) акцизний податок  всього в сумі 5 488 003,14 грн., що становить 100,5% 

від планових призначень звітного періоду;    

3) податок на майно надійшов в сумі 3 905 431,51 грн., або 110,2% до плану; 

  

4) збір за місця для паркування транспортних засобів склав 73 532 грн. або 

116,7% до запланованого завдання;  

5) туристичний збір надійшов у сумі 9 175,00 грн. або 153,3 % до плану;  

6) єдиний податок надійшов в сумі – 8 963 878,66 грн., або 105,9% до 

планових призначень, в тому числі єдиний податок з юридичних осіб 



1 463 194,81 грн. (115,0%), єдиний податок з фізичних осіб 6 422 293,43 грн. 

або 102,6% до плану за відповідній період, єдиний податок з 

сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільгоспвиробництва 

перевищує 75 відсотків склав 1 078 390,42 грн., або 116,2% до плану; 

7) екологічний податок надійшов в сумі 50 358,48 грн., або 91,6 % до плану.  

Неподаткові надходження надійшли всього 2 143 924,71грн. у тому числі:  

1) Адміністративні штрафи та інші санкції надійшли в сумі 65 482,95 грн. або 

139,3 %.;  

2). Плата за надання адміністративних послуг -726 544,12 грн. або 121,8 % до 

минулого 2017 року (596 161грн.); 

3). Надходження від орендної плати – 64 165,21  грн., або 102,1% до плану; 

4) Державне мито – 18 209,26 грн.; 

5). Інші неподаткові находження склали 157 974,63 грн. в тому числі 

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 

157 075,97 грн. (Савченко І.Л. (71,0), Бричак Н.М.(22,6), Гончаренко Ю.Д. 

(63,4). 

Найбільша питома вага надходжень припадає на єдиний податок що 

становить 43,4%, акцизний податок, що становить 26,6%, податок на майно – 

18,9% від всього обсягу надходжень до міського бюджету крім трансфертів.  

Субвенції з районного бюджету склали всього 19 131 410,24 грн., в тому 

числі на утримання дошкільних закладів надійшли до загального фонду  в 

сумі      10 657 443,24  грн., на будівництво ВНС 7 000 000 грн., на придбання 

сміттєвоза 1 000 000 грн. та на придбання соціального житла  473 967 грн. 

Міський бюджет за видатками по загальному фонду при уточнених 

планових призначеннях у розмірі 26 965 122 грн. виконаний в сумі 26 698 597 

грн., що складає 99,01%. Касові видатки здійснюються в рамках планових 

призначень. 

Міський бюджет за видатками по спеціальному фонду при уточнених 

планових призначеннях у розмірі 13 403 501 грн. виконаний в сумі 6 624 695 

грн., що складає 49,5 %. Залишились не використаними кошти по 

будівництву ВНС на суму 5 376 07, на придбання сміттєвоза на суму 

1 000 000 грн. та на будівництво свердловини 290 000 грн., які перейшли 

вільним залишком та були розподілені по видаткам за зазначеними 

направленнями на сесії міської ради у січні поточного року.  

Протягом 2018 року за рахунок міського бюджету діяли 10 місцевих 

програм: «Оздоровлення дітей м. Татарбунари», «Милосердя в дії», 

«Поховання померлих безробітних та невідомих громадян», місцева 

програма «Діти Татарбунар», міська програма культурно-масових та 

мистецьких заходів, програма «Розвиток шахів та шашок в м. Татарбунари», 

програма розвитку футболу в м. Татарбунари, місцева програма 

«Правопорядок», програма охорони навколишнього середовища, цільова 

програма виконання археологічних досліджень в місті Татарбунари на 2018–

2019 роки. 

 По програмі «Оздоровлення дітей м. Татарбунари» у звітному видатки 

склали 164 220 грн. при плані 164 220 грн. або 100 %. Путівки на 



оздоровлення отримали 81 особа, в тому числі: діти із категорій: діти з 

багатодітних родин – 18 осіб, діти з родин учасників АТО – 7 осіб, діти з 

неповних та малозабезпечених родин 7 осіб, діти, що постраждали від 

Чорнобильської катастрофи – 2 особи, члени шахово-шашкового клубу – 19 

осіб, члени футбольної команди – 28 осіб. 

 По програмі «Милосердя в дії» видатки звітного періоду складають        

323,2 тис. грн., в тому числі матеріальна допомога на лікування, поховання та 

вирішення соціально-побутових проблем – 261,3 тис. грн., на виплату 

матеріальної допомоги учасникам бойових дій до Дня воїна –

інтернаціоналіста – 15,5 тис. грн., матеріальна допомога з нагоди 32-ї річниці 

Чорнобильської катастрофи - 8,5 тис. грн., матеріальна допомога інвалідам 

війни до Дня Перемоги – 10,0 тис. грн.,щорічна винагорода Почесним 

громадянам міста – 9,6 тис. грн., ритуальні послуги для поховання почесних 

громадян міста Байлука Б.М., Павлова О.С., учасника АТО Домбровського 

І.Ю. -11 510,0 тис. грн. 

 По програмі «Поховання померлих безробітних та невідомих 

громадян» видатки складають 2,4 тис. грн., які направлені на оплату 

ритуальних послуг для поховання бездомних безхатченків. 

 Видатки на виконання міської програми «Діти Татарбунар» складають 

17,1  грн., які направлені на придбання спортивного інвентарю для 

пришкільних майданчиків загально-освітніх шкіл міста та патріотично-

виховну роботу для будинку дитячої творчості. 

 Видатки на виконання міської програми культурно-масових та 

мистецьких заходів складають 515 974,92 грн., які направлені на організацію 

святкування державних свят та утримання об’єктів культури. 

 По програмі «Розвиток футболу в м. Татарбунари» видатки складають   

462 281,80 грн., які направлені на оплату праці з нарахуваннями – 293,2 тис. 

грн., на оплату енергоносіїв – 27,5 тис.грн., на придбання футбольної форми 

– 10,0 тис. грн., для придбання м’ячів – 8,0 тис. грн., на організацію 

проведення турніру до Дня захисту дітей (призи) – 3,0 тис.грн., проведення 

турніру з нагоди 22-річниці Конституції України – 4,0 тис.грн., проведення 

турніру серед дорослих команд мікрорайонів міста – 5,9 тис.грн., проведення 

дитячого турніру з футболу з нагоди Дня міста – 6,4 тис.грн.;проведення 

забігу серед юнаків 2004-2005 років народження – 2,7 тис.грн.,проведення 

міні турніру з футболу до Дня Святого Миколая – 3,0 тис.грн.,проведення 

міні турніру з футболу до Дня Збройних сил України -3,0 тис.грн.,проведення 

міні турніру з футболу серед команд міста -7,2 тис.грн., придбання 

господарських матеріалів для утримання міського стадіону (запчастини до 

мотокос, пальне, гербіциди, мотокоси тощо) – 56,5 тис. грн., транспортні 

послуги по перевезенню команди на турніри по району 9,1 тис. грн., 

відрядження членам команди – 20,2 тис. грн., проведення турнірів по 

футболу пам’яті Тодорчука Д.Л. серед дітей та дорослих м.Кілія – 2,5 

тис.грн. 

 По програмі «Розвиток шахів та шашок в м. Татарбунари» видатки 

складають 86,2 тис. грн., в тому числі оплата праці з нарахуваннями – 57,7 



тис. грн., придбання призів для організації проведення шахово-шашкових 

турнірів до Дня захисту дітей, до Дня матері, до Дня Перемоги, до Дня міста, 

турнір Максимчука, особиста першість Одеської області з шашок серед 

чоловіків та жінок– 16,2 тис. грн., видатки на відрядження членів команд на 

чемпіонат України з шашок серед молоді, чемпіонат України з шашок м. 

Чорноморськ та всеукраїнський шаховий фестиваль «Кубок Дунаю»  в сумі 

12,3 тис. грн. 

 По програмі охорони навколишнього середовища видатки склали 56,4 

тис. грн., які направлялися на придбання палива та оплату послуг по 

впорядкуванню сміттєзвалищ міста та ліквідації стихійних сміттєзвалищ. 

 Видатки по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури здійснені: 

 на поточний ремонт дорожнього покриття  в сумі 2088,1 тис. грн., в 

тому числі провулок Черненко (19,2), вул. Черненко (15,4), вул. Армійська 

(11,5), вул. Нагірна (32,1), вул. Тініста (22,2), вул. Лугова (38,2), вул. 23 

Серпня (38,4), вул. Л.Українки (22,8), дорога на кладовищі (199,8) та вул.. 

Соборна (127,0), площа Визволення (199,9), вул.. Армійська (43,0), вул., 

Центральна (199,7), вул.. Лугова (23,0), вул. Горького (192,9), вул. 

Клюшнікова (200,0), вул.Новоселів (108,3), вул.Л.Українки 

(177,0),вул.Князєва (187,7), вул.Київська (199,9), вул.Джерельна (30,0). 

 На капітальний ремонт витрати склали всього 1 752,3 тис. грн., в тому 

числі капітальний ремонт по вул. Центральна з перехрестя вул. Горького до 

буд 60 – 916,5 тис. грн., капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.. 

Першотравневій – 447,4 тис. грн. та капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Кооперативна – 350,0 тис.грн. 

 Протягом звітного періоду здійснювались заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у вигляді 

очищення доріг міста від снігових заметів на суму 29,6 тис. грн. 

 Витрати на субвенції районному бюджету у звітному періоді склали 

 1. За рахунок загального фонду 496,9 тис. грн., які направлялися:  

 на харчування пільгових категорій учнів для загальноосвітніх шкіл 

міста – 349,3 тис. грн.; 

 на поточний ремонт дитячої музичної школи – 69,1 тис. грн.; 

 на придбання медикаментів для територіального центру 

обслуговування осіб похилого віку – 15 000 грн; 

          придбання обладнання та меблів для гуртка «Основи робототехніки» - 

районний відділ освіти – 13 850 грн.; 

          придбання матеріалів для облаштування відмостки біля Будинку 

культури – 770 грн.; 

          здійснення заходів комплексної програми «Розвиток фізичної культури 

та спорту в Татарбунарському районі на період до 2020 року» - 30 000 грн.; 

          придбання матраців для інфекційного відділення «КЗ «ТЦРЛ» -5 904 

грн.; 

          придбання матеріалів для ремонту підлоги  1-А класу «КЗ  «ТНВК 

«ЗОШ I-III ступенів» - 13 000 грн.; 



       2. За рахунок спеціального фонду 186,9 тис. грн., які направлялися на 

придбання кондиціонера для КЗ «Центральна районна лікарня» (10,0) та на 

придбання комп’ютора для центру сімейної медицини (10,0), та придбання 

матеріалів для учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл міста (166,9). 

 

 

 

Начальник відділу, головний бухгалтер        Л.С.Лютикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.02.2019           №    

 

Про роботу комунального підприємства «Водопостачальник»  у 2018  

році 

 

 Відповідно до пункту 2 частини другої статті 52, частини шостої статті 

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

інформацію  директора комунального підприємства «Водопостачальник» 

Кобушкіної Т.О. про роботу комунального підприємства 

«Водопостачальник»  у 2018  році, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

 1. Інформацію директора комунального підприємства 

«Водопостачальник» Кобушкіної Т.О. про роботу комунального 

підприємства «Водопостачальник»  у 2018 році  прийняти до відома. 

 

 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова            А.П. Глущенко 
 

       Проект рішення підготовлено КП  

       «Водопостачальник» 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.02.2019           №    

 

Про роботу комунального 

підприємства «Бесарабія»  у 2018  

році 

 

 Відповідно до пункту 2 частини другої статті 52, частини шостої статті 

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

інформацію   директора комунального підприємства «Бесарабія» Котовенка 

Д.Ю. про роботу комунального підприємства «Бесарабія»  у 2018  році, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Інформацію  директора комунального підприємства «Бесарабія» 

Котовенка Д.Ю. про роботу комунального підприємства «Бесарабія»  у 2018 

році  прийняти до відома. 

 

  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова            А.П. Глущенко 

 
        Проект рішення підготовлено  

        КП «Бесарабія» 

 

 
 

 

 

 

 



6 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.02.2019                                      № 

   

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  

30  листопада 2018 р. № 724-VII «Про міський бюджет на 2019 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  лютому 2019 

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 2019 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 27.02.2019  

№____  

 

С П И С О К 

жителів міста на надання матеріальної допомоги на лікування, поховання та 

вирішення соціально - побутових проблем в  лютому 2019 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 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 27.02.2019                                                №  

                               

Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом прив’язки 

за адресою м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою Вознюка Юрія 

Анатолійовича 

 

 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 (далі Порядок), розглянувши заяву Вознюка Юрія 

Анатолійовича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

  Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за паспортом прив’язки  

тимчасової споруди Вознюком Юрієм Анатолійовичем для провадження 

підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська область, 



Татарбунарський район, на вул. Степова, орієнтовною загальною площею 

благоустрою - 48 кв. м, згідно схеми М 1:500. 

     2. 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 

 

8 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
27.02.2019                                                                                             № 

Про присвоєння адреси нежитловій будівлі - гаражу, за заявою 

Зажиренка Василя Арсентійовича 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Зажиренка Василя 

Арсентійовича, рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

від 17.08.1987 року № 272 «О строительстве гаража по ул.Тельмана, 

Кутузова гр. Зажиренко В.А., проживающего по ул. Рабочая, 21 кв.1», 

архівну довідку від 05.07.2018 № 155  архівного відділу Татарбунарської 

районної державної адміністрації,  технічний паспорт від 04.09.2018 року, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

Присвоїти наступну адресу нежитловій будівлі  - гаражу в м. Татарбунари, а 

саме: 

 вул. Кутузова, 24 гараж № 12. 

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Лєсніченка О.В. 



 

 

 

Міський голова                                                                        А.П. Глущенко   

 

                                                                        Проект рішення підготовлений 

                                                                              головним спеціалістом юристом   

                              (апарату) виконавчого комітету  

                           Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

9 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 

 
27.02.2019                                                                                             № 

Про затвердження списків квартирного обліку громадян у виконавчому 

комітеті  Татарбунарської міської ради 

 

         Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 30, частини шостої статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 30, 39, 

40, 45, 46, 60 Житлового кодексу Української РСР, пунктів 21,  25  Правил 

обліку громадян, які потребують покращення житлових умов та надання їх 

житлових приміщень в УРСР, затверджених Постановою Ради Міністрів 

Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 

11 грудня 1984 року, на підставі протоколу громадської комісії з житлових 

питань  №  від    . 02.2019 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

       1.  Виключити із списків квартирного обліку: 



1.1. у зв’язку з наданням службового житла: Михайличенка Василя 

Вікторовича, Кокоша Романа Шасміновича, Черешенко Іванни 
Герогіївни, Ротаря Івана Ігоровича, Ротар Ірину Ігорівну. 

1.2. у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного 

пункту: Гладченка Сергія Аксентійовича, Барбанягри Павла 

Вікторовича. 

 

        2. Затвердити загальну чергу квартирного обліку громадян при 

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради в кількості 54 особи 

(додаток 1), в тому числі на першочергове отримання житла 18 осіб (додаток 

2), та на позачергове одержання жилих приміщень 17 осіб (додаток 3). 

 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                                          А.П. Глущенко   

            

      Проект рішення підготовлений   головним 

      спеціалістом юристом   (апарату)   

      виконавчого     комітету Татарбунарської 

      міської ради 
                                         
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Додаток 1 

                                                                            до рішення виконавчого комітету  

                                                                            Татарбунарської міської ради 

                                                                   від 27.02.2019 

                                                                            № 

Загальна черга 

квартирного обліку громадян при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. 
(місце проживання) 

Дата взяття 

на облік 

Склад 

сім’ї 

Підстава 

для взяття 

на облік 

1 Трікуліч Галина Василівна 

      ( пр.Шевченка 4 а) 

16.01.1997  

ріш. № 54 

4  

2 Чеботарьова Надія Євгенівна 

      (вул. Мічуріна, 22) 

19.11.1998  

ріш. № 364 

2 Мати 

одиначка 

3 Андрухова Тетяна Вікторівна 

      ( вул.Пушкіна 3 а кв.34) 

20.06.2002  

ріш. № 170 

4  

4 Куриленко Олена Валентинівна 

       ( вул. В.Тура, 106 ) 

24.02.2005  

ріш. № 133 

5 Багатодітна 

родина 

5 Давидов Анатолій Вікторович 

      (вул. І.Кожедуба, 16 кв.4) 

08.06.2005  

ріш. № 213 

4 Учасник УБД 

6 Мукієнко Алла Миколаївна 

      (вул. Лесі Українки, 74) 

25.01.2007 

ріш. № 35 

4  

7 Корецька Анна Миколаївна 

        (вул. Київська,9) 

26.04.2007  

ріш. № 98 

2  

8 Чоботар Луїза Афанасіївна 26.04.2007 

ріш. № 102  

3  

9 Сербінова Ольга Луківна 

       ( вул. Слов’янська, 1) 

31.01.2008 

ріш. № 30 

3  

10 Роате Олег Володимирович 26.02.2009 1 Сирота 



ріш. № 25 

11 Сьомкіна Валентина Петрівна 

(вул. Татарбунарського 

повстання, 39) 

30.07.2009 

ріш. № 111 

4  

12 Горбатюк Віталій Анатолійович 

        (вул. Суворова, 64) 

27.08.2009 

ріш. № 133 

4  

13 Ушкалов Сергій Сергійович 24.06.2010 

ріш. № 91 

1 Сирота 

14 Ткачук Георгіна Василівна 

      ( вул. 23 серпня, 72) 

29.07.2010 

ріш. № 100 

3 Інвалід 3 гр. 

15 Гурінова Ольга Михайлівна 

   (вул. Кілійська, 28 кв. 12) 

23.11.2010 

ріш. № 178 

2 Мати 

одиначка 

16 Узун Наталя Павлівна 

( вул. Покровська, 28) 

04.02.2011 

ріш. № 34 

1 Сирота 

17 Карай Микола Миколайович 

(вул. Бессарабська, 102) 

04.02.2011 

ріш. № 34 

1 Сирота 

18 Карай Руслан Миколайович 

(вул. Бессарабська, 102) 

04.02.2011 

ріш. № 34 

1 Сирота 

19 Бєлєнко Станіслав Сергійович 

 

04.02.2011 

ріш. № 34 

1 Сирота 

20 Власенко (Бобомурадова) 

Мадіна Шарофівна 

 ( вул.Князєва, 30 кв. 13) 

04.02.2011 

ріш. № 34 

3 Сирота 

21 Фіцай Марина Василівна 23.06.2011 

ріш. № 144 

1  

22 Сергієнко Ірина Володимирівна 

(провул.І.Я.Франка, 4) 

14.07.2011 

ріш. № 172 

4  

23 Фоменко Сергій Георгійович 

(вул. К.Салтикова,10) 

15.12.2011 

ріш. № 266 

4  

24 Чубара Григорій Васильович 

(вул. Тимошенко, 34) 

22.03.2012 

ріш. № 58 

3  

25 Дончу Антош Русланович  

(вул. Перемоги, 12) 

22.03.2012 

ріш. № 61 

1 Позбавлений 

батьківського 

піклування 

26 Ганчева Тетяна Іллівна 

(вул. Чкалова, 68 а) 

19.07.2012 

ріш. № 133 

5 Багатодітна 

родина 

27 Пишняк Володимир Юрійович 25.10.2013 

ріш. № 120 

1 П.б.п 

28 Самойленко Олег Миколайович 05.04.2013 

ріш. № 46 

3 П.б.п 

29 Половенко Валентин Олегович 

(вул. Бесарабська, 70) 

05.04.2013 

ріш. № 49 

1 П.б.п. 

30 Тодорова Світлана 

Валентинівна 

17.04.2014 

ріш. № 32 

1 П.б.п. 



31 Кошельник Іван Іванович 

(вул. Слов’янська, 48)  

04.09.2014 

ріш. № 60 

1  

32 Лаврека Василь Васильович 

(вул.Івана Кожедуба, 3 кв.4) 

04.09.2014 

ріш. № 61 

3  

33 Сментина Світлана Миколаївна 

 

16.12.2014 

ріш. № 96 

1 М.ф. 

34 Летінський Сергій 

Олександрович 

17.02.2015 

ріш. № 5 

1 П.б.п. 

35 Головко Оксана Олександрівна 

(вул. Князєва, 4) 

20.03.2015 

ріш. № 6 

3  

36 Осадчук Дмитро Анатолійович 18.06.2015 

ріш. № 35 

1  

37 Лізан Анастасія Миколаївна 

( вул. Маяковського, 68) 

28.05.2016 

ріш. № 85 

3 П.б.п. 

38 Чуприна Микола Васильович 28.05.2016 

ріш. № 79 

2 УБД 

39 Долапчі Євгенія Вікторівна 

(вул. Папаніна, 85) 

25.08.2016 

ріш. № 8 

3 Мати 

одиночка 

40 Мельник Марина Миколаївна 

( вул. Барінова, 4а) 

26.01.2017 

ріш. № 9 

4 Багатодіна 

родина 

41 Ніколаєв Іван Іванович 26.07.2017 

ріш. № 114 

5 УБД, 

багатодітна 

родина 

42 Нездоймінова Вікторія 

Вікторівна 

26.07.2017 

ріш. № 114 

3 М.ф. 

 

43 Кубишкін Юрій Анатолійович 25.04.2018 

ріш. № 61 

1 УБД 

44 Толстой Василь Михайлович  27.06.2018 

ріш. № 86 

3 УБД 

45 Семенюк Олександр 

Дмитрович 

25.07.2018 

ріш. № 100 

5 УБД, 

багатодітна 

родина 

46 Магєр Віктор Петрович 25.07.2018 

ріш. № 101 

1 П.Б.п. 

47 Дімітренко Лариса Валеріївна 29.08.2018 

ріш. № 112 

3 Мати 

одиночка 

48 Касап Дмитро Володимирович 29.08.2018 

ріш. № 113 

1 П.Б.п. 

49 Чумаченко Василь Григорович 29.08.2018 

ріш. № 114 

1 М.ф. 

50 Вєлєв Ілля Петрович 31.10.2018 

ріш. № 150 

1 Фахівець 

51 Климовець Вікторія Віталіївна 26.12.2018 

ріш. № 175 

1 М.ф. 



52 Блажко Станіслав Яношович 28.11.2018 

ріш. № 166 

1 УБД 

53 Чебан Владислав Євгенович 30.01.2019 

ріш. № 

3 М.ф. 

54 Пашнійчук Світлана Іванівна 

(вул. 16 вересня, 28) 

27.02.2019 

ріш. № 

1  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                       Л.В. Коваль 
 

 

                                                 Додаток 2 

                                                                           до рішення виконавчого комітету  

                                                                           Татарбунарської міської ради 

                                                                  від 27.02.2019 

                                                                           № 

Перша черга 

квартирного обліку громадян при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. 

(місце проживання) 
Дата взяття 

на облік 

Склад 

сім’ї 

Підстава 

для взяття 

на облік 

1 Чеботарьова Надія Євгенівна 

      (вул. Мічуріна, 22) 

19.11.1998  

ріш. № 364 

2 Мати 

одиначка 

2 Андрухова Тетяна Вікторівна 

      ( вул.Пушкіна 3 а кв.34) 

20.06.2002  

ріш. № 170 

4 Мати 

одиначка 

3 Куриленко Олена Валентинівна 

       ( вул. В.Тура, 106 ) 

24.02.2005  

ріш. № 133 

5 Багатодітна 

родина 

4 Давидов Анатолій Вікторович 

      (вул. І.Кожедуба, 16 кв.4) 

08.06.2005  

ріш. № 213 

4 Учасник 

УБД 

5 Чоботар Луїза Афанасіївна 26.04.2007 

ріш. № 102  

3 Мати 

одиначка 

6 Ткачук Георгіна Василівна 

      ( вул. 23 серпня, 72) 

29.07.2010 

ріш. № 100 

3 Інвалід 3 

гр. 

7 Гурінова Ольга Михайлівна 

   (вул. Кілійська, 28 кв. 12) 

23.11.2010 

ріш. № 178 

2 Мати  

одиначка 

8 Фіцай Марина Василівна 23.06.2011 

ріш. № 144 

1 Інвалід 3 

гр. 

9 Ганчева Тетяна Іллівна 

(вул. Чкалова, 68 а) 

19.07.2012 

ріш. № 133 

5 Багатодітна 

родина 

10 Чуприна Микола Васильович 28.05.2016 2 УБД 



ріш. № 79 

11 Долапчі Євгенія Вікторівна 

(вул. Папаніна, 85) 

25.08.2016 

ріш. № 8 

3 Мати 

одиночка 

12 Мельник Марина Миколаївна 

( вул. Барінова, 4а) 

26.01.2017 

ріш. № 9 

4 Багатодітна 

родина 

13 Ніколаєв Іван Іванович 26.07.2017 

ріш. № 114 

5 УБД, 

багатодітна 

родина 

14 Кубишкін Юрій Анатолійович 25.04.2018 

ріш. № 61 

1 УБД 

15 Толстой Василь Михайлович  27.06.2018 

ріш. № 86 

3 УБД 

16 Семенюк Олександр Дмитрович 25.07.2018 

ріш. № 100 

5 УБД, 

багатодітна 

родина 

17 Дімітренко Лариса Валеріївна 29.08.2018 

ріш. № 112 

3 Мати 

одиночка 

18 Блажко Станіслав Яношович 28.11.2018 

ріш. № 166 

1 УБД 

 
 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                       Л.В. Коваль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                Додаток 3 

                                                                           до рішення виконавчого комітету  

                                                                           Татарбунарської міської ради 

                                                                  від 27.02.2019 

                                                                           № 

Список 

громадян, які користуються  

правом позачергового одержання жилих приміщень 

при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. 

(місце проживання) 
Дата взяття 

на облік 

Склад 

сім’ї 

Підстава 

для взяття 

на облік 

1 Лаврека Василь Васильович 

(вул.Івана Кожедуба, 3 кв.4) 

04.09.2014 

ріш. № 61 

3 Працівник 

прокуратури 

2 Роате Олег Володимирович 26.02.2009 

ріш. № 25 

1 Сирота 

 

3 Ушкалов Сергій Сергійович 24.06.2010 

ріш. № 91 

1 Сирота 

4 Узун Наталя Павлівна 

( вул. Покровська, 28) 

04.02.2011 

ріш. № 34 

1 Сирота 

5 Карай Микола Миколайович 

(вул. Бессарабська, 102) 

04.02.2011 

ріш. № 34 

1 Сирота 

6 Карай Руслан Миколайович 

(вул. Бессарабська, 102) 

04.02.2011 

ріш. № 34 

1 Сирота 

7 Бєлєнко Станіслав Сергійович 

 

04.02.2011 

ріш. № 34 

1 Сирота 

8 Власенко (Бобомурадова) 

Мадіна Шарофівна 

 ( вул.Князєва, 30 кв. 13) 

04.02.2011 

ріш. № 34 

3 Сирота 

9 Дончу Антош Русланович  

(вул. Перемоги, 12) 

22.03.2012 

ріш. № 61 

1 Позбавлений 

батьківського 

піклування 



10 Пишняк Володимир Юрійович 25.10.2013 

ріш. № 120 

1 П.б.п 

11 Самойленко Олег Миколайович 05.04.2013 

ріш. № 46 

3 П.б.п 

12 Половенко Валентин Олегович 

(вул. Бесарабська, 70) 

05.04.2013 

ріш. № 49 

1 П.б.п. 

13 Тодорова Світлана 

Валентинівна 

17.04.2014 

ріш. № 32 

1 П.б.п. 

14 Летінський Сергій 

Олександрович 

17.02.2015 

ріш. № 5 

1 П.б.п. 

15 Лізан Анастасія Миколаївна 

( вул. Маяковського, 68) 

28.05.2016 

ріш. № 85 

3 П.б.п. 

16 Магєр Віктор Петрович 25.07.2018 

ріш. № 101 

1 П.Б.п. 

17 Касап Дмитро Володимирович 29.08.2018 

ріш. № 113 

1 П.б.п 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                       Л.В. Коваль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

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

27.02.2019           №  

Про визначення   переліку  видів та об’єктів  оплачуваних суспільно -

корисних робіт для порушників, які відбуватимуть адміністративне 

стягнення у вигляді  суспільно - корисних робіт  на 2019 рік  

  

 Відповідно до статей 30-1, 325-1, 325-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, керуючись підпунктом 2 частини «а» статті 

38, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні, розглянувши клопотання Татарбунарського районного сектору 

філії державної установи «Центр пробації» в Одеській області від 25.10.2018 

р. № 894,  виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради  

ВИРІШИВ:  

 1. Визначити  перелік видів оплачуваних  суспільно-корисних робіт, які 

мають виконуватись особами, що вчинили адміністративні правопорушення 

та на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-

корисних робіт на території Татарбунарської міської ради на 2019 рік згідно 

додатку. 

        2. Визначити об’єктами відбування суспільно-корисних робіт особами, 

що вчинили адміністративні правопорушення та на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт Управління 

майном комунальної власності та забезпечення благоустрою у місті 

Татарбунарської міської ради та КП «Водопостачальник». 

 3. Керівникам визначених підприємства, установи: 



         3.1. Погодити із Татарбунарським районним сектором філії державної 

установи «Центр пробації» в Одеській області визначений перелік видів  та 

об’єкти суспільно-корисних робіт на території Татарбунарської міської ради 

для порушників на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно-корисних робіт. 

 3.2. Призначити відповідальних за організацію і виконання суспільно-

корисних робіт та налагодити взаємодію з  Татарбунарським районним 

сектором філії державної установи «Центр пробації» в Одеській області;  

 3.3. Здійснювати контроль за виконанням порушниками призначених 

їм робіт; 

 3.4. Своєчасне повідомляти Татарбунарський районний сектор філії 

державної установи «Центр пробації» в Одеській області про ухилення 

порушника від виконання суспільно корисних робіт; 

 3.5. Вести облік та інформувати Татарбунарський районний сектор 

філії державної установи «Центр пробації» в Одеській області про кількість 

відпрацьованих порушником годин; 

 3.6. Нараховувати плату порушнику за виконання суспільно корисних 

робіт та перераховувати її на відповідний рахунок органу державної 

виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати 

аліментів. 

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

 

Міський голова           А.П. Глущенко 

 

 

                                       Проект рішення підготовлений 

                                                                              головним спеціалістом юристом   

                              (апарату) виконавчого комітету  

                           Татарбунарської міської ради 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток  

до рішення виконкому 

Татарбунарської міської ради  

від 27.02.2019 

№  

 

П Е Р Е Л І К 

видів оплачуваних  суспільно-корисних робіт, які мають виконуватись 

особами, що вчинили адміністративні правопорушення та на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на 

території Татарбунарської міської ради на 2019 рік  

 

 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,  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 та інші види 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
27.02.2019          №  
 

Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітетуТатарбунарської 

міської ради  від  26. 12. 2018 р.  № 183 « Про  присвоєння  адреси  43 / 100  

частині  житлового будинку по вулиці Вишнева за заявою Чумаченко 

Н.М.»   

 
           Керуючись  підпунктом 2 пункту «а», підпунктом 9 пунктом «б» статті 

30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши заяву Чумаченко Ніни Максимівни від 23.01.2019 

року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В :  

 



            1. Внести зміни в  п.1 рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 26.12.2018 р. № 183 «Про присвоєння адреси 43/100 частині 

житлового будинку по вулиці Вишнева за заявою Чумаченко Ніни 

Максимівни» замінити «вул. Вишнева, 18» на слова та цифри «вул. Вишнева, 

16 а».   

 

   2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                                                       А.П.Глущенко  
 

 

                                                                              Проект рішення підготовлений 

                                                                              головним спеціалістом юристом   

                                                                    (апарату) виконавчого комітету  

                                                                    Татарбунарської міської ради 
 

 

 

12 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
27.02.2019                                                                                             № 

Про присвоєння адреси 

нежитловій будівлі,  за заявою 

Продан Олени Василівни  

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Продан Олени 

Василівни, рішення Татарбунарського районного суду від 26.09.2007 року № 

2-1137, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 

29.05.2002, рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 

28.11.2018 № 158 «Про присвоєння адреси нежитловим будівлям, за заявою 

ТОВ «ТВК», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 



       1. Присвоїти адресу нежитловому приміщенню – господарській будівлі 

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

Олені Василівні – м. Татарбунари, вул. 23 серпня , 24 Д, приміщення № 2. 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                                                          А.П. Глущенко   
 

 

                                                                        Проект рішення підготовлений 

                                                                              головним спеціалістом юристом   

                              (апарату) виконавчого комітету  

                           Татарбунарської міської ради 
 

13 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К     Р І Ш Е Н Н Я 
27.02.2019                               №  

 

       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. 

від 29.01.2019 р. № 131,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 26.12.2018 № 174 «Про погодження  переліку об’єктів та 

видів суспільно корисних робіт  при відбуванні кримінального 

покарання та адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт  

на  2019 рік» 



 

 1.  Внести зміни в рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 26.12.2018 № 174 «Про погодження  переліку об’єктів та 

видів суспільно корисних робіт  при відбуванні кримінального покарання та 

адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт  на  2019 рік» 

виключивши в тексті рішення та додатку до нього слова  «суспільно-корисні» 

у відповідних відмінках. 

 

 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 
          
 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.02.2019           №  

   

Про встановлення тарифу з водопостачання, водовідведення, очистки 

стічних вод та вивезення твердих побутових відходів населенню та 

іншим споживачам м. Татарбунари 

 

 Керуючись пунктом  2 частини першої статті 7 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», частинами шостою, одинадцятою статті 59, 

підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Порядку формування тарифів на 

послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.07.2006 № 1010,  клопотання  КП 

«Водопостачальник» №  від 01.02.2019 року, виконавчий комітет  

Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 1.  Встановити тариф з  централізованого водопостачання в м. 

Татарбунари за  один кубічний метр води: 

    - бюджетним організаціям  в розмірі – 31,71 грн.; 

    - іншим споживачам в розмірі – 31,71 грн. 

 

 2.  Встановити тариф з водовідведення в м. Татарбунари за один 

кубічний метр стоків: 

    - бюджетним організаціям  в розмірі - 32,94 грн.; 

    - іншим споживачам в розмірі – 32,94 грн. 

 

 3.  Встановити тариф на очистку стічних вод за один кубічний метр: 

    - бюджетним організаціям  в розмірі - 11,94 грн.; 

    - іншим підприємствам в розмірі - 11,94 грн. 

 

 4. Погодити тариф на вивезення твердих побутових відходів за місяць: 

- населення  1 особа – 10,0 грн.; 



 - бюджетним організаціям   за 100 кг в розмірі - 40,90 грн.; 

- іншим підприємствам  за 100 кг в розмірі - 40,90 грн.; 

- бюджетним організаціям   за 1контейнер в розмірі - 145,60 грн.; 

 - іншим підприємствам  за 1 контейнер в розмірі - 145,60 грн. 

 

           5. Рекомендувати комунальному підприємству «Водопостачальник»: 

           5.1. Розпочати роботу з укладання індивідуальних договорів з 

мешканцями  будинків та провести абонування в наступні терміни: 

- з мешканцями 1-2-поверхових будинків протягом трьох місяців; 

- з мешканцями багатоповерхових будинків  протягом 2 місяців. 

          5.2.Визначитись з графіками укладання індивідуальних договорів, 

проводити постійно роз’яснювальну та інформаційну роботу серед 

мешканців щодо порядку оплати за  комунальні послуги. 

  

 6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 29.05.2013 р.  № 78 «Про погодження 

тарифу   КП «Водопостачальник» на водопостачання, водовідведення, 

очистку стоків та вивезення твердих побутових відходів на сумму ПДВ 

населенню та іншим споживачам м. Татарбунари» в частині погодження 

тарифів на водопостачання, водовідведення, очистку стічних вод для 

бюджетних організацій та інших споживачів, на вивезення твердих 

побутових відходів для населення, бюджетних організацій та інших 

споживачів. 

 

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В.  

 

 

 

Міський голова                   А.П. Глущенко 

 

 

       Проект рішення підготовлено  КП  

       «Водопостачальник»    

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


