
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
27.02.2019                           № 7   
 
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. 
 
 
 
Заступник міського голови       О.В. Лєсніченко 
 
 
 



Інформація  
 про  виконання  делегованих  повноважень 

органів   виконавчої    влади    виконавчим  комітетом 
Татарбунарської   міської ради у  ІІ півріччі 2018 року 

 
 1.Здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і 
тарифів. 

Татарбунарською міською радою не здійснювало коригування тарифів 
та не встановлені нові тарифи. На протязі ІІ півріччя 2018 року здійснювався 
постійний моніторинг за цінами на території Татарбунарської міської ради.  
 2. Здійснення  контролю за дотриманням законодавства щодо 
захисту прав споживачів. 

В виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради контроль за 
дотриманням законодавства щодо захисту споживачів покладено на 
громадську організацію «Захист прав споживачів». Також ці питання 
розглядає постійна депутатська комісії з питань законності, правопорядку, 
депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних громад, 
та соціальних питань. Заяви   від громадян про порушення  прав споживачів в 
ІІ півріччі 2018 року не надходили. 
 3. Встановлення за погодженням з власниками зручного для 
населення режиму роботи розташованих на відповідній території 
підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від 
форм власності. 
  Встановлюється за погодженням з власниками зручний для 
населення режим роботи розташованих на відповідній території підприємств, 
установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності. 
До виконавчого комітету Татарбунарської міської ради в ІІ півріччі 2018 року  
надійшла 1  заява стосовно погодження режиму роботи  відділення з надання 
послуг поштової доставки ТОВ «Транспортна компанія «САТ» та прийнято 
рішення виконавчого комітету від 28.11.2018 року № 161. На поточну дату  
торговим та розважальним установам встановлений та погоджений зручний 
режим роботи. Але згідно рішення виконавчого комітету «Про стан 
профілактичної роботи, щодо роботи з дітьми сиротами, дітьми без 
батьківського піклування та попередження дитячої бездоглядності та 
правопорушень серед неповнолітніх» від 18.03.2011 р. № 76 був обмежений 
час перебування неповнолітніх в розважальних закладах.  
 4. Облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення 
контролю за його використанням. 

 Контроль за використанням житлового фонду постійно здійснює 
управління майном комунальної власності та забезпечення благоустрою у 
місті та адміністративна комісія при виконавчому комітеті Татарбунарської 
міської ради.  

Станом на 31.12.2018 року за ІІ півріччя  державним реєстратором 
прийнято 993 заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень: 



- 451 заява на реєстрацію права власності; 
- 362 заяв про реєстрацію іншого речового права (право оренди 

земельної ділянки); 
- 161 заява про внесення змін до Державного реєстру речових прав; 
- 19 заяв про надання інформації. 
В результаті розгляду та опрацювання поданих заяв винесено рішення 

та проведено державну реєстрацію речових прав.  
 5. Облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно 
від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо 
використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної 
громади. 

  Державним реєстратором прийнято 993 заяви про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: 

- 451 заява на реєстрацію права власності; 
- 362 заяв про реєстрацію іншого речового права (право оренди 

земельної ділянки); 
- 161 заява про внесення змін до Державного реєстру речових прав; 
- 19 заяв про надання інформації. 
В результаті розгляду та опрацювання поданих заяв винесено рішення 

та проведено державну реєстрацію речових прав  
 6. Забезпечення відповідно до закону розвитку освіти і медичного 
обслуговування, фізичної культури і спорту. 

Освіта              
           Видатки  міського   бюджету  на  галузь  «Освіта»     у другому півріччі  
2018 року склали   6970,5 тис. грн.   
              Дошкільна   освіта   в місті   представлена   2  дошкільними  
навчальних  закладами  комунальної  форми власності.  У дитячих  садках  
навчаються  й  виховуються  486  дітей дошкільного віку.     
           Відповідно   рішення  Татарбунарської   міської   ради  від  16.02.2018 
року №  566-VII  «Про надання пільг по платі  за харчування  в дошкільних 
навчальних  закладах  м. Татарбунари»   на  2018 рік   встановлено    пільги 
по сплаті   за харчування  в дошкільних  навчальних    закладах   по    
батьківській  платі.  
        Станом  на 01.01.2019  року  100  відсотковою   пільгою    користувалось     
26 дітей,   50  відсотковою   пільгою  -    86 дітей. 
            З метою  покращення   матеріально-технічної  бази  комунальних  
дошкільних закладів  за   рахунок  коштів   міського бюджету   придбано   
комп’ютер,  принтер,  холодильник, пральна машина,  духова  шафа,  
м’ясорубка.   Всього на   суму   99,6  тис. грн.    
  

  Завдяки   наданій  субвенції   районному  бюджету  в  сумі 26,9 тис. 
грн    придбано  матеріали   для ремонту  підлоги   1-А класу  «КЗ «ТНВК 
«ЗОШ I-III  ступенів» (13,0 тис. грн.),   обладнання   та меблі  для гуртка 
«Основи  робототехніки»   Будинку  дитячої творчості (13,9 тис. грн.)  



    Крім того,  у вигляді   субвенції   районному  бюджету     
профінансовано        30,0 тис. грн. здійснення заходів  комплексної  програми   
«Розвиток  фізичної культури та спорту  в Татарбунарському районі на 
період до 2020 року»,  5,9 тис. грн. придбання матраців  для інфекційного 
відділення   «КЗ «Татарбунарська  центральна  районна лікарня», 0,8 тис. грн.  
придбання матеріалів  для  облаштування  відмостки   Будинку культури.  

Соціальна політика 
           З метою соціальної  підтримки  окремих соціальних груп  населення   
по  міській   програмі  «Милосердя в дії»   у  другому   півріччі    2018 року  з 
міського бюджету  надано  матеріальну допомогу   121   особам (112,3 тис. 
грн.),  у тому числі    одноразову   матеріальну допомогу  на лікування,  
поховання  та   вирішення соціально-побутових  проблем   70,4 тис. грн.,  
надано  матеріальну допомогу  40  членам  (пенсіонерам)  садового 
товариства «Меліоратор»   на  суму 16,0 тис. грн., 48 інвалідам,  які 
користуються  міським пасажирським   транспортом (20,9 тис. грн.).,  
одноразову  матеріальну допомогу  матері померлого  учасника  АТО  
Домбровського І.Ю. (5,0 тис. грн.) 
              Середній   розмір матеріальної допомоги  соціально-незахищеним   
верствам  населення    в  II  півріччі 2018 року  становив   0,9 тис. грн. 
              За   рахунок   коштів  міського  бюджету  проведено поховання 
почесних громадян  міста    Байлука Б.М.  та   Павлова О.С.,   учасника  АТО  
Домбровського І.Ю.  (11,5 тис. грн.). 
             В рамках міської програми «Поховання померлих безрідних  та 
невідомих громадян»  профінансовано  2,4 тис. грн.  на  проведення  
поховання    2  безхатченків. 
           На виконання  програми  «Діти м. Татарбунари»  з  міського  
бюджету   направлено  у другому півріччі   17,1 тис. грн.,  з яких   протягом  
липня – грудня звітного року  профінансовано   11,0 тис. грн.  Зокрема,  на 
суму  2,7 тис. грн. придбано  та  передано  Будинку дитячої творчості   
матеріали   для  виготовлення  сувенірів  патріотичної  тематики  «З 
Україною в серці».  З  метою  патріотичного виховання підростаючого 
покоління  та   з нагоди  Дня міста  профінансовано  проведення  заходу 
«Місто щасливих дітей»  на суму  8,3 тис. грн. 

Оздоровлення 
           Рішенням Татарбунарської міської ради  від  18.01.2016   № 24-VII, 
 затверджено  міську Програму «Оздоровлення  дітей м. Татарбунари» на 
2016-2020 роки», основна мета  якої – організація  повноцінного  відпочинку  
й оздоровлення   дітей  й  підлітків. 
              З  міського бюджету  на оздоровлення  та відпочинок дітей  цього 
року  було виділено  170,0 тис. грн., використано 164,2 тис. грн., за  які  
організовано  оздоровлення  34  дітей  пільгових категорій (діти з 
багатодітних родин - 18, діти  з родин  учасників АТО- 7,  діти  з неповних та 
малозабезпечених  сімей - 7,  діти, що постраждали  від Чорнобильської 
катастрофи  - 2),  19 дітей  члени  шахово-шашкового  клубу, 28  дітей   члени   
дитячої   футбольної команди   «ФК «Колос-Татарбунари».   



              Середня  вартість  однієї   путівки  становить   2027,00 грн.  
Оздоровлення  проходили  в   дитячому  оздоровчому  таборі   «КП  
«Зорька». 

Культура 
     В рамках  реалізації   міської програми    «Культурно- масові та 

мистецькі заходи» на   здійснення     заходів    у  II   півріччі    з  міського 
бюджету    освоєно  430,8  тис. грн.,  з яких   30,5 тис. грн. -    утримання  
штату  та  комунальної  установи «Кінотеатр м. Татарбунари»,   455,1  тис. 
грн.   -  проведення   державних та професійних  свят, міських заходів  (День 
державної служби,   День скорботи,  День Незалежності України,  День 
визволення міста від німецько-фашистських загарбників,   річниця  
Татарбунарського повстання,  День вихователя, День  вчителя, День юриста,  
День знань, День  Захисника України, День працівників  культури,  
Міжнародний  день інвалідів,  Всесвітній день футболу,  Міжнародний  день 
волонтера,   День Гідності  та Свободи,  День   Збройних  Сил України,  День 
людей похилого віку,   проведення   випускних    вечорів   в  загальноосвітніх 
школах міста,  Татарбунарській  районній музичній школі,  
Татарбунарському  ПТАУ, День міста,  проведення  ювілейного концерту  
студії танцю «DANCE  WORLD»,   загальноміське  свято   професій,  
новорічні свята поздоровлення  ювілярів та  інші).   
         З метою   збереження історико-культурної  спадщини   міста  за  
рахунок  коштів  фонду  розвитку    проведено   археологічні   дослідження  
щодо пам’ятки археології    «Татарбунарська фортеця»  в сумі 35,5 тис. грн.       

Фізкультура  і спорт 
На розвиток   фізичної культури   та спорту    у другому  півріччі  2018 

року     в рамках    міських програм  «Розвиток футболу м. Татарбунари»,   
«Розвиток  шахів  і шашок  м. Татарбунари»   спрямовано   320,5 тис. грн.                       
              На   проведення   благоустрою  комунальних закладів   фізичної   
культури і спорту «Стадіон «Колос» м. Татарбунари»  та  «Міський  шахово-
шашковий  клуб   ім.  В.М. Максимчука»  у  другому півріччі   2018 року  
скеровано  27,8  тис. грн.   Для дорослої  та  молодшої   міської  команди    
«ФК «Татарбунари»   додатково    придбали   спортивну  форму   та  
футбольні  м’ячі   на суму  10,0 тис. грн.  З метою  зміцнення    матеріально-
технічної  бази  стадіону «Колос»   придбали  машинку   для  розмітки  
футбольного поля  (16,0 тис. грн.)  та  ворота   футбольні  (8 тис. грн.).  
Фінансування  спортивних заходів  в сумі   76,1  тис. грн.  дало  можливість   
проведення    футбольних    та  шахових  турнірів   в  місті,  а  саме:  турнір з 
футболу з нагоди   22-річниці   Конституції України  (4,0 тис. грн.),  
футбольний турнір  серед дорослих  команд  мікрорайонів міста (5,9 тис. 
грн.),   забіг серед юнаків  2004-2005 років (2,7 тис. грн.),    футбольний  
дитячий турнір  з нагоди  Дня міста (6,4 тис. грн.),  міні  турніри  з футболу  
до  Дня  Збройних  сил  України (3,0 тис. грн.) та  до Дня Святого Миколая ( 
3,0 тис. грн.)    шахово-шашкові  турніри   до    Дня  міста (3,2 тис. грн.), 
турнір  пам’яті   В. Максимчука  (3,0 тис. грн.),  особиста першість  Одеської  
області   з шашок серед чоловіків  та  жінок.     Доросла   та  дитяча   команди   



«ФК «Татарбунари»    брали     участь  у   районному   чемпіонаті   з  футболу   
(11,7 тис. грн.) та  футбольному турнірі  пам’яті   Д.Л. Тодорчука  м. Кілія   
(4,9 тис. грн.).  Вихованці   шахово-шашкового клубу  брали   участь   у    
Всеукраїнському  дитячо-юнацькому шаховому фестивалі  «Кубок Дунаю»  
м. Ізмаїл (5,1 тис. грн.). 
            7. Вирішення відповідно до законодавства питань про повне 
державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування 
батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного 
типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок 
держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не 
можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних 
навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей 
у школах-інтернатах, інтернатах при школах. 

           Відповідно   рішення  Татарбунарської   міської   ради  від  
16.02.2018 року №  566-VII  «Про надання пільг по платі  за харчування  в 
дошкільних навчальних  закладах  м. Татарбунари»   на  2018 рік   
встановлено    пільги по сплаті   за харчування  в дошкільних  навчальних    
закладах   по    батьківській  платі.  

        Станом  на 01.01.2019  року  100  відсотковою   пільгою    
користувалось     26 дітей,   50  відсотковою   пільгою  -    86 дітей. 
   8. Забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження 
та використання культурного надбання. 
 Щоденно працівниками управління майном комунальної власності та 
забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської  міської ради 
здійснюється догляд  за історичними пам’ятниками міста, здійснюється 
прибирання прилеглих територій.   
  9. Реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація 
права користування землею і договорів на оренду землі; видача 
документів, що посвідчують право власності і право користування 
землею. 

 Державним реєстратором відділу з питань реєстрації виконавчого 
комітету  (апарату) міської ради прийнято 362 заяв про реєстрацію іншого 
речового права (право оренди земельної ділянки.  
 10. Підготовка висновків щодо надання або вилучення в 
установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 
 За висновками щодо вилучення земельних ділянок  сесією міської 
ради погоджено вилучення  7 земельних ділянки щодо 0,70  га, які віднесено  
до земель запасу (присадибні ділянки), надано 124 земельних ділянок 
загальною площею 10,4825 га. 
 11. Здійснення заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-
побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, 
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які 
втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які  
потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів 



і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей,  що 
залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян. 
 Основним завданням міської влади у реалізації усіх державних, 
обласних та міських програм є гарантія та підтримка соціального захисту тих 
категорій громадян, які найбільше цього потребують. 
 За ІІ півріччя 2018 року відділом з питань реєстрації, було видано 
всього 1801 довідка, в тому числі 720 для отримання субсидії та різного виду 
допомоги для пред’явлення в органи соціального захисту населення  та  
відповідно 1081 – інша  довідка. Також  складено 315 актів обстеження 
матеріально-побутових умов, в тому числі для отримання субсидії, пільг, 
матеріальної допомоги – 215 актів  та встановлення фактичного місця 
проживання - 100 актів. 
           З метою соціальної  підтримки  окремих соціальних груп  населення   
по  міській   програмі  «Милосердя в дії»   у  другому   півріччі    2018 року  з 
міського бюджету  надано  матеріальну допомогу   121   особам (112,3 тис. 
грн.),  у тому числі    одноразову   матеріальну допомогу  на лікування,  
поховання  та   вирішення соціально-побутових  проблем   70,4 тис. грн.,  
надано  матеріальну допомогу  40  членам  (пенсіонерам)  садового 
товариства «Меліоратор»   на  суму 16,0 тис. грн., 48 інвалідам,  які 
користуються  міським пасажирським   транспортом (20,9 тис. грн.).,  
одноразову  матеріальну допомогу  матері померлого  учасника  АТО  
Домбровського І.Ю. (5,0 тис. грн.) 
              Середній   розмір матеріальної допомоги  соціально-незахищеним   
верствам  населення    в  II  півріччі 2018 року  становив   0,9 тис. грн. 
              За   рахунок   коштів  міського  бюджету  проведено поховання 
почесних громадян  міста    Байлука Б.М.  та   Павлова О.С.,   учасника  АТО  
Домбровського І.Ю.  (11,5 тис. грн.). 
             В рамках міської програми «Поховання померлих безрідних  та 
невідомих громадян»  профінансовано  2,4 тис. грн.  на  проведення  
поховання    2  безхатченків. 
 За ІІ півріччя 2018 року відділом з питань реєстрації, було видано 
всього 1801 довідка, в тому числі 720 для отримання субсидії та різного виду 
допомоги для пред’явлення в органи соціального захисту населення  та  
відповідно 1081 – інша  довідка. Також  складено 315 актів обстеження 
матеріально-побутових умов, в тому числі для отримання субсидії, пільг, 
матеріальної допомоги – 215 актів  та встановлення фактичного місця 
проживання - 100 актів. 
За ІІ півріччя  2018 року та станом на 31.12.2018  року відділом з питань 
реєстрації:  
-  прийнято 418  громадян  з питань зміни місця проживання; 
- зареєстровано місце проживання 277 осіб, в тому числі 101 дитина та 176 
дорослих громадян;  
- знято з реєстрації місця проживання за заявою 29 осіб, в тому числі 2 дітей 
та 27 дорослих громадян; 



-  від інших органів реєстрації надійшло 187 повідомлень про зняття з 
реєстрації місця проживання (67-померлих, 2-за рішенням суду та 118 - з 
інших території), в т.ч. 7 дітей та 180 дорослих;  
- іншим органам реєстрації відправлено 58 повідомлень про зняття з 
реєстрації місця проживання; 
    - отримано 76 запитів щодо відомостей про реєстрацію місця проживання 
та інших персональних даних, що містяться в реєстрі територіальної громади 
від органів державної влади (суд, поліція, податкова, та ін.) та 332, таких 
запитів від фізичних осіб. 
 Триває робота відділу з формування Реєстру територіальної громади, 
до якого внесено інформацію по 10012 особам, також постійно поповнюється 
картотека мешканців міста у формі адресної картки та картки реєстрації 
особи.  
 12. Вирішення у встановленому законодавством порядку питань 
опіки і піклування. 
 В    звітному  періоді    виконавчим комітетом  було проведено   4 
засідання   ради опіки та піклування      по   7   заявам    громадян, із них: 4 
рішення про призначення опікуна, 1 про видачу довідки про те, що батько не 
займається вихованням дитини, 2 про відмову в призначені опікуна.     
 13. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені 
законом до їх відання; утворення адміністративних комісій  
 При виконкомі Татарбунарської міської ради  створена 
адміністративна комісія. Проведено 4 засідання адміністративної комісії. 
Розглянуто протоколів – 11, притягнуто до відповідальності 10 осіб. 
 14. Реєстрація у встановленому порядку місцевих об'єднань 
громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які 
створюються і діють відповідно до законодавства. 
 Реєстрація у встановленому порядку місцевих об'єднань громадян, 
органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють 
відповідно до законодавства у ІІ півріччі 2018 року не здійснювалася. 
 
 
Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету       Л.В. Коваль 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
27.02.2019                             №  8 
 

     Керуючись   підпунктом   1  пункту  «а»   статті  27, пунктом 1 
частини другої  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.  
 
 
 

 Заступник міського голови       О.В. Лєсніченко 

 

 

 

 

 

Про         виконання          програми  соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Татарбунари за 2018 рік  



Інформація   про   виконання Програми соціального та 
економічного  розвитку міста  Татарбунари 

за      2018    рік 
 
 

Надходження до  бюджету 
         До   бюджету  м. Татарбунари  за 2018 рік  надійшло доходів   (с 
трансфертами)  на суму  40 015,0 тис. грн. або 104,6% від  уточненого  
планового  показника  -  38 273,2  тис. грн., з них до: 

-  загального  фонду  38 207,3 тис. грн. або  102,7%   виконання, що 
більше  на  989,1 тис. грн. від уточненого  планового обсягу  37218,2 тис грн.; 

- спеціального фонду 1807,7 тис. грн.  або 171,3%, що   на  752,7 тис. грн. 
 більше  від   уточненого  планового обсягу  1055,0 тис. грн. 
           За підсумками   2018 року  дохідну частину  бюджету міста  за 
питомою вагою  складали: 

- 52,2%  -  податки, збори та інші платежі в обсязі  20642,7 тис.  грн.; 
47,8%  -  офіційні трансферти в сумі  19131,4 тис. грн.  
 
           Незважаючи    на  позитивну динаміку  зростання  дохідної   частини   
загального  фонду   бюджету міста,  в  звітному  періоді   спостерігалось   
зменшення  надходжень    спеціального  фонду   у порівнянні  з  2017  роком  
на  991,0 тис. грн.   за  рахунок   скорочення    обсягу  власних  надходжень.  
 
          Обсяг  надходжень  загального  фонду  бюджету міста  (без врахування   
трансфертів)  в звітному періоді   становив   19325,9 тис. грн.  або 105,4%  
уточненого   планового показника  18336,8 тис. грн. 
 
          Виконання плану  забезпечено  практично  по   всім   доходним   
джерелам. 
По  основному  бюджетоутворюючому платежу - єдиному податку,  
надходження   за відповідний період  склали  8963,9 тис. грн., або 105,9  
відсотків   відносно планових призначень.  Порівняно  з 2017 роком  обсяг 
платежу збільшився на  1004,2 тис. грн.  за   рахунок    збільшення   
мінімальної заробітної плати     та  зростання доходів  юридичних та  
фізичних осіб –підприємців , об’єктом   оподаткування  яких є   обсяг   
доходів.  
         По платі  за   землю   заплановані  обсяги    виконані   на   110,1%   та 
склали 3817,00  тис. грн.,  в порівнянні   з 2017 роком   надходження  
збільшились  на 173,1 тис. грн.  або  на  4,8%  за   рахунок   заключення  
договорів   з  фізичними  особами   по  оренді  землі. 
 
          Протягом     січня –  грудня    2018 року   до  загального   фонду  
бюджету міста  надійшло офіційних трансфертів (субвенція)  у сумі 18881,4,0 
тис. грн. або  100%  до плану. 
 



        До спеціального фонду  міського бюджету  надійшло   доходів  у   сумі   
1557,7  тис. грн. (193,5)%  до плану  на  відповідний період ).  Це  на   991,0  
тис. грн.    менше    відповідного  періоду   2017   року   у   співставних     
умовах   за  рахунок   зменшення  власних  надходжень  бюджетних установ.  
 
         В   2018 року   до   спеціального   фонду  бюджету  міста  надійшло 
офіційних трансфертів (субвенція)  у сумі  250,0 тис. грн.  або  100%  до 
плану. 
 
         

Житлово-комунальне  господарство 
         Пріоритетними   завданнями   в житлово-комунальному  господарстві  
міста   є  забезпечення   стабільного та  якісного  водопостачання та 
водовідведення   в місті,  благоустрій   і підтримка  в належному стані доріг  
комунальної власності, реконструкція   та розширення  мережі  зовнішнього 
освітлення  міста.    Видатки  бюджету   на  галузь склали   6972,9 тис. грн., з  
яких   на благоустрій   міста   направлено   4184,0 тис. грн.  
З метою   покращення   вуличного освітлення   та зовнішніх електромереж  
протягом звітного періоду   управлінням   майном комунальної власності    та  
благоустрою   Татарбунарської міської ради    проведена  заміна  
електричних    матеріалів  вуличного  освітлення  (патрони,  ледлампи,  
кронштейни, світлодіодні  світильники,   провод  АВВГ)    вулиць  
Чорноморська,  Клюшнікова, Миру, Центральна, Борисівська,  Чкалова, 
Горького, Суворова,  Островського, Шкільна,  Теніста,  І. Кожедуба, Л. 
Українки,  В. Тура, Першотравнева, Фрунзе,  Партизанська,  Кооперативна,  
Лиманська,   Молодіжна, Л. Попова,  Бальца, Пушкіна,  Скальська,  Нагорна. 
 
  Проведено   поточний ремонт   тротуарів  міста. На прилеглій території  
парку  Т. повстання   замінено  20 кв. м   тротуарної    плитки.  Відновлено    
75  м  тротуарної    доріжки     у сквері  «Молодіжний» біля  магазина  
«Изюминка». Додатково  встановлено металеві опори  електромережі  по  
освітленню  тротуарної доріжки.   Витрати  на проведення    вищевказаних   
робіт  склали   36,0 тис. грн. 
              Металеві  опори  електромережі   встановлені   також  в  парку  ім. 
Татарбунарського  повстання,  біля    пам’ятного  знаку   воїнам – 
інтернаціоналістам   та   пам’ятника    учасникам   ліквідації наслідків   
Чорнобильської  катастрофи. 
 Силами    підприємства    здійснено  поточний ремонт  тротуарних  доріжок  
по вулицям   Ленінградська, Перемоги,  І. Кожедуба. 
 
   Забезпечуючи  належний рівень   утримання  та  благоустрою, санітарної 
очистки  міста постійно  проводилось  прибирання вулиць, побілка бордюр, 
дерев, косіння  газонів і узбіч,    обрізка   і  зріз   аварійних дерев, зачистка 
стихійних звалищ.   



   В зимовий  та весняний  періоди    під час   ожеледиці   по вулицям   міста  
Центральна,  Соборна, Горького,  Московська,  Князєва,   проводилось  
посипання   доріг  та  пішохідних   доріжок   протиожеледним  матеріалом. 
 З  метою   здійснення  заходів  по озелененню  міста   в  рамках  акції  
«Прикрасимо  рідне   місто   своїм деревом»  першокласниками    двох  
міських шкіл   в  парку   Пам’яті   висаджено   150   молодих саджанців лип. 
           
          Для   забезпечення   безперебійного  надання   послуг   з  
водопостачання   та   водовідведення  з   міського   бюджету   надано  
фінансову допомогу  в сумі 22314,9  тис. грн.  КП «Водопостачальник».  
Фінансова  підтримка  міської    ради  дала  можливість  підприємству  
знизити  заборгованість  по  заробітній платі  (277,9 тис. грн.),  частково  
сплатити   єдиний соціальний внесок  (141,1 тис. грн.),    розрахуватися  за   
електричну енергію  (528,2 тис. грн.).   За  рахунок  коштів     міського  
бюджету     підприємством  проведена заміна  та установка   глибинних  
насосів   та   артсвердловин  (вул. Баринова,  Борисівська,  Тіниста, 
Чорноморська,   Миру, ВНС),  придбано   6  глибинних насоси (76,7 тис. грн.)  
та  один  каналізаційний  насос (22,8 тис. грн.),  дизельний генератор  (199,0 
тис. грн.)   відремонтовано   чотири  глибинних насоса (20,3 тис. грн.),    
придбано  матеріали (кабель, шланги, запчастини, електролічильники, 
зварювальний інвентар)  на суму  572,2 тис. грн., закуплено бетонні блоки та 
пісок  для   установки   дощової (зливної)  каналізації  по вул. Садова  (104,3 
тис.грн.),  придбано  вугілля -  64,2 тис. грн., проведено  ремонт   трактора  Т-
40, екскаватора,  асенізаційної  машини, відремонтовано  глибинні насоси,  
здійснено   лабораторні послуги  - 323,5 тис. грн..       
           
           З метою забезпечення   утримання   в належному  стані   доріг  
комунального значення,  в звітному періоді  забезпечено  освоєння, 
скерованих  на утримання  доріг 2088,1                                                                                                     
тис.,   за рахунок    яких    проведено     поточний  ремонт    дорожнього  
покриття      вулиць:   Черненко (600 кв. м),  Армійска (526,64 кв.м),  Нагорна 
(1250 кв.м),  Тініста (867 кв.м),   Лугова (963 кв.м),  23 Серпня (1500 кв.м),  Л. 
Українки (675,5 кв.м),  Соборна (226,18 кв.м),  Центральна (356,2 кв.м),  
Горького (341,5 кв.м),  Клюшнікова (355,7 кв. м),  Князєва (335 кв.м),  
Джерельна (1059,47 кв.м),  Новоселів (193,4  кв.м),  Київська (305 кв.м)  
провулок   Черненка  (750 кв.м),   площа  Визволення  (355,4 кв.м)  на 
кладовищі   (1250 кв.м).   
 
              Основною  метою  реалізації   інвестиційної політики   
Татарбунарської  міської ради   є подальше  нарощування  обсягів залучення  
інвестицій  в економіку міста  з  метою   розвитку системи  водопостачання  
та водовідведення,  розвиток дорожнього господарства, розвиток  об’єктів 
соціально-культурного   та  комунального призначення.    
   



            За результатами   роботи  в  2018 році   в  розвиток  економіки   міста  
за рахунок    бюджетних коштів   всіх рівнів   залучено   5523,9 тис. грн.   
капітальних  інвестицій.  
 
 
           В рамках   здійснення  заходів   щодо  соціально-економічного  
розвитку окремих територій   на умовах  співфінансування  продовжувалось  
провадження      інвестиційного  проекту  «Будівництво водонапірної  
насосної станції   за  адресою  вул. Степова, буд. №6 м. Татарбунари, 
Одеської області»  (вартість  проекту  25683,1 тис. грн.). З  початку 
будівництва   освоєно  22383,8 тис. грн.    В  2018  році  планувалось  
завершити  роботи. Але  в зв’язку   з виникненням   необхідності   
проведення   додаткових  будівельних робіт  (будівництво  артсвердловини, 
водоводу)  та  придбання   обладнання (насоси для підйому  води)   роботи  з  
будівництва  після  проведення  тендерної  процедури  будуть   продовжені.  
  
               За рахунок коштів  міського бюджету триває  реалізація  проекту  
«Капітальний ремонт  адмінбудівлі з  влаштуванням    центру надання  
адміністративних послуг  м. Татарбунари»   загальною  вартістю   1652,9 тис. 
грн.  З початку   проведення   робіт    використано   783,8    тис. грн.,  в  2018 
році  - 450,0 тис. грн.  
 
             За  рахунок    коштів  бюджету  розвитку     спрямовано   1713,9 тис. 
грн.  на  капітальний  ремонт  дорожнього   покриття, зокрема:  вул.  
Центральна   з перехрестя   вул. Горького,60  -  916,5 тис. грн.,  вул. 
Першотравнева – 447,4 тис. грн., вул. Кооперативна – 350,0 тис. грн. 
            Виготовлено  робочий  проект  та  проведено  експертизу  об’єкту  
«Організація  дорожнього руху  з будівництва  світлофорного  об’єкту на 
перехресті   вул. В. Тура   та  Горького»   в  сумі   34,2 тис. грн. 
             
           Крім того, 130,0 тис. грн.   інвестиційних коштів      скеровано  на 
 виконання  робіт   по об’єкту  «Буріння  свердловини  м. Татарбунари»  (вул.  
 Суворова). Роботи   тривають. 
 
           На   здійснення   капітальних  видатків Татарбунарською міською 
радою надано  субвенцію   районному   бюджету  в   загальній  сумі    186,9  
тис. грн.  на капітальний   ремонт  системи  опалення   загальноосвітньої 
школи    № 1 ім. В.З. Тура (166,9 тис. грн.),  на придбання  кондиціонера для  
комунального закладу «Татарбунарська  центральна районна  лікарня» (10,0 
тис. грн.),  на  придбання  комп’ютера   для   «КНП «Татарбунарський центр  
первинної  медико-санітарної допомоги»  (10,0 тис. грн.). 

        На виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 
1163/2011 «Про питання забезпечення реалізації прав дітей в Україні», з 
метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, 



дітей, позбавлених батьківського піклування   по регіональній програмі  
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб та молоді з   їх числа  за   рахунок    коштів   обласного   
бюджету   міська    рада   придбала     дві  2-х  кімнатні  квартири  (соціальне 
житло)  загальною вартістю    474,0   тис. грн. 

Освіта 
 
Одним із пріоритетів програми соціально-економічного розвитку міста 
Татарбунари на 2018 рік є створення сприятливих умов для функціювання  
існуючої   мережі комунальних дошкільних закладів. 
 Станом  на  01.01.2019 року  в дошкільних навчальних закладах  міста  
розгорнуто  21  вікова  група,   в яких виховується   486 дітей  віком від  3  
до 6 років. У   2018 року  для створення  належних умов  для 
здобуття якісної  дошкільної освіти  в  «КЗ «Дошкільний 
навчальний заклад  (ясла-садок   «Колосок»)  за кошти  міської ради    
відкрито  одну додаткову  вікову  групу  на 30 місць. 
 
Повноцінне та якісне харчування  є невід’ємною  складовою  
зміцнення  здоров’я дітей. В дошкільних закладах  міста 
встановлено  трьохразове  харчування, вартість якого становить  
для дітей  до 3-х років – 18   грн., з 3-х років  -25,00 грн.  в день 
на одну дитину.  
 Від плати   за харчування, відповідно до   рішення     міської   ради  
від  16.02.2018 року №  566-VII  «Про надання пільг по платі  за харчування  
в дошкільних навчальних  закладах  м. Татарбунари»  були звільнені  діти-
сироти,  діти, позбавлені батьківського піклування,, діти інваліди,   діти, які 
отримують  допомогу відповідно до Закону України «Про державну 
допомогу малозабезпеченим  сім’ям»,  діти, батьки яких  є учасниками  
антитерористичної  операції,  діти,  в сім’ях  яких  виховується  троє  і 
більше дітей, діти, які втратили одного з батьків. 
            Станом  на  01.01.2019  року  100  відсотковою   пільгою    
користувалось   26  дітей ,   50  відсотковою   пільгою  -   86  дітей. 
            
              Для забезпечення    дошкільних   закладів  твердим паливом  на 
опалювальний сезон   2018-2019     з міського  бюджету   виділено  і  освоєно     
759,6 тис. грн. 
  З метою   поліпшення   матеріально-технічної бази   комунальних  
дошкільних закладів  за  кошти   міського бюджету  99,6 тис. грн.  придбано  
комп’ютер,  принтер,  холодильник,  пральна машина,  духова шафа,  
м’ясорубка 
 
            Всього    видатки   міського   бюджету  на  галузь  «Дошкільна освіта»   
в  2018 році склали   12 420,1  тис. грн.  
       



   Завдяки   наданій  субвенції   районному бюджету в сумі  349,3 тис. грн 
забезпечено харчування  учнів  пільгових категорій   1-4 класів  
загальноосвітніх  шкіл міста. 
   У вигляді   субвенції   районному  бюджету     профінансовано       поточний    
ремонт  Татарбунарської  районної  дитячої   музичної  школи  в  сумі  69,1 
тис. грн.  придбання   меблів  та  обладнання   для гуртка «Основи 
робототехніки» районного  Будинку дитячої творчості (13,9 тис. грн.),  
придбання матеріалів  для ремонту   підлоги   1-а  класу  «КЗ 
«Татарбунарська  НВК  «ЗОШ   I-III   ступенів» (13,0 тис. грн.),    
 

Соціальна політика 
 
           З метою соціальної  підтримки  окремих соціальних груп  населення   
по  міській   програмі  «Милосердя в дії»  протягом    2018 року  з міського 
бюджету  надано матеріальну допомогу   282  особам  (304,9 тис. грн.),  у 
тому числі    одноразову   матеріальну допомогу  на лікування,  поховання  та   
вирішення соціально-побутових проблем   на загальну суму  261,3 тис. грн.,   
матеріальну допомогу   31  учаснику  бойових дій   з нагоди   Дня  
вшанування учасників бойових дій  на території  інших держав  в розмірі  
500,00  грн. кожному (15,5 тис. грн.),    матеріальну допомогу    з нагоди   32-
річниці   Чорнобильської    катастрофи  (8,5тис.грн.),   5 ветеранам   з нагоди 
Дня пам’яті  та примирення  (10,0 тис. грн.),  виплачена   щорічна   
винагорода      Почесним   громадянам міста  (9,6 тис. грн.).    Протягом    
2018 року   надано  матеріальну допомогу  40  членам  (пенсіонерам)  
садового товариства «Меліоратор»   на  суму 16,0 тис. грн., 48 інвалідам,  які 
користуються  міським пасажирським   транспортом (20,9 тис. грн.).,  
одноразову  матеріальну допомогу  матері померлого  учасника  АТО  
Домбровського І.Ю. (5,0 тис. грн.) 
              За   рахунок   коштів  міського  бюджету  проведено поховання 
почесних громадян  міста    Байлука Б.М.  та   Павлова О.С.,   учасника  АТО  
Домбровського І.Ю.  (11,5 тис. грн.). 
 
 
            В рамках міської програми «Поховання померлих безрідних  та 
невідомих громадян»  профінансоно  2,4 тис. грн.  на  проведення  
поховання   2  безхатченків. 
 
     На виконання  програми  «Діти м. Татарбунари»  в міському  бюджеті  із  
передбачених    тис. грн., протягом  року  на  здійснення заходів  
профінансовано 17,1 тис. грн.  Зокрема, для   пришкільних   майданчиків  
загальноосвітніх   шкіл  міста   придбано  та передано  спортивний  інвентар  
на суму  3,9 тис. грн. З  метою  патріотичного виховання підростаючого 
покоління профінансовано  проведення   квест –фестивалю  «Моя 
вишиванка»  -  2,2 тис. грн., придбання  матеріалів   для виготовлення   
сувенірів  патріотичної  тематики «З Україною  в  серці» - 2,7 тис. грн.,  



проведення  заходу з нагоди  Дня міста   «Місто щасливих дітей»   - 8,3 тис. 
грн.  
               

Оздоровлення 
          Особлива   увага   у 2018 році   приділялась  питанню оздоровлення   
дітей міста.  
               Під час  оздоровчої    компанії      2018 року   з    міського бюджету  
на   оздоровлення  та відпочинок дітей     було виділено  170,0 тис. грн., 
використано 164,2 тис. грн.    Оздоровлено   34  дітей  пільгових категорій 
(діти з багатодітних родин - 18, діти  з родин  учасників АТО- 7,  діти  з 
неповних та малозабезпечених  сімей - 7,  діти, що постраждали  від 
Чорнобильської катастрофи  - 2),  19 дітей  члени  шахово-шашкового  клубу, 
28  дітей   члени   дитячої   футбольної команди   «ФК «Колос-Татарбунари».   
              Середня  вартість  однієї   путівки  становить   2027,00 грн.  
Оздоровлення  проходили  в   дитячому  оздоровчому  таборі   «КП  
«Зорька». 
     

Культура 
            
     В рамках  реалізації   міської програми    «Культурно- масові та 
мистецькі заходи»  на   культурну  сферу    з  міського бюджету  спрямовано    
551,4  тис. грн.,  з яких  57,7  тис. грн. -    утримання  штату  та  комунальної  
установи «Кінотеатр м. Татарбунари»,   455,1  тис. грн.   -  проведення   
державних  та  професійних  свят, міських заходів  (День  Соборності   і  
Свободи   України,  Водохреща,   фольклорне  свято «Маланка ходила…», 
День  вшанування  учасників бойових дій на території  інших держав,   
Масляна, День вшанування  Героїв  Небесної  сотні,  річниця   народження   
Т.Г. Шевченка,  Міжнародний  день  8 Березня, День  працівників  житлово-
комунального  господарства, День пам’яті та примирення,    міське свято   
«Великодні Татарбунари»,   ювілейний концерт   танцювального колективу   
«Імпульс»,   День захисту дітей,  День медичного працівника,  День матері,  
32- річниця   Чорнобильської трагедії,   проведення   випускних    вечорів   в  
загальноосвітніх школах міста,     Татарбунарській  районній музичній школі,  
Татарбунарському  ПТАУ, День міста,  проведення  ювілейного концерту  
студії танцю «DANCE  WORLD»,  Міжнародний день  інвалідів,  День 
місцевого самоврядування,  День працівників культури,  Міжнародний день 
волонтера,  День Збройних сил України,  День  людей похилого  віку,  
поздоровлення  ювілярів та  інші).   
       З метою   збереження історико-культурної  спадщини   міста  за  рахунок  
коштів  фонду  розвитку    проведено   археологічні   дослідження  щодо 
пам’ятки археології    «Татарбунарська фортеця»  в сумі 35,5 тис. грн.       
 
       

Фізкультура  і спорт 
 



На розвиток   фізичної культури   та спорту  з  міського бюджету  у 2018 році    
в рамках    міських програм  «Розвиток футболу м. Татарбунари»,   
«Розвиток  шахів  і шашок  м. Татарбунари»   спрямовано    597,1 тис. грн.,   
з яких    освоєно  596,9 тис. грн.,  що становить   99,9  %   від плану  на рік.                       
             У звітному   періоді   тривала   робота  по збереженню  та розвитку 
спортивної   бази   міста.   За   звітний   період    на   проведення  благоустрою  
комунальних закладів   фізичної   культури і спорту «Стадіон «Колос» м. 
Татарбунари»  та  «Міський  шахово-шашковий  клуб   ім. В.М. Максимчука»  
скеровано  56,5  тис. грн.   Для  молодшої  міської  команди    «ФК 
«Татарбунари»   придбали   спортивну  форму   та  футбольні м’ячі  на суму 
18,0 тис. грн. З метою поліпшення   матеріально-технічної бази  стадіону 
«Колос»   придбали  машинку   для  розмітки  футбольного поля  (16,0 тис. 
грн.)  та  ворота   футбольні  (8 тис. грн.).  Фінансування  спортивних заходів  
в сумі  51,4  тис. грн.  дало  можливість   проведення    футбольних    та  
шахових  турнірів  в місті, а саме:  турнір з міні-футболу до Дня захисту 
дітей,  турнір з футболу з нагоди   22-річниці   Конституції України,  
футбольний турнір  серед дорослих команд  мікрорайонів міста,  забіг серед 
юнаків 2004-2005 років,  міні турнір з футболу    Збройних сил України, міні    
турнір  з  футболу  серед  команд  міста, міні турнір  з  футболу   до Дня  
Святого Миколая,   шашковий  турнір до Дня  захисту дітей, шаховий турнір 
до Дня матері,  шахово-шашкові турніри   до Дня Перемоги   та   Дня  міста.   
Доросла   та  дитяча   команди   «ФК «Татарбунари»    брали     участь  у   
районному   чемпіонаті   з  футболу   (26,9 тис.грн.) та  футбольному турнірі  
пам’яті  Д.Л. Тодорчука  м. Кілія   (4,9 тис.грн.).  Вихованці   шахово-
шашкового клубу  брали   участь  в чемпіонаті  України  з шашок  серед  
молоді та юнаків,    Всеукраїнському  дитячо-юнацькому шаховому 
фестивалі  «Кубок Дунаю» м. Ізмаїл (12,3 тис.грн.). 
 
 
 
Заступник міського голови      О.В. Лєсніченко 
  
    
   
        
  

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
27.02.2019           № 9 
 
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. Звернутися до сесії міської ради про виділення коштів на придбання 
житла для фахівця КП «Водопостачальник».  

 
 3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Заступник міського голови      О.В. Лєсніченко 
  
 

 

 

 

 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
27.02.2019           № 10   
 
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. Розглянути на спільному засіданні комісії  з питання 
водопостачання, водовідведення, та інших питань ЖКГ міської ради та  
членів виконавчого комітету Татарбунарської міської ради питання водо 
забезпечення міста.    
 
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника міського голови Лєсніченка О.В. 
 
 
 

Заступник міського голови             О.В. Лєсніченко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
27.02.2019           № 11   
 
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. 
 
 
 
Заступник міського голови      О.В. Лєсніченко 
 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 
27.02.2019                                      № 12 
   
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. 

 

Заступник міського голови                     О.В. Лєсніченко 

 

 
                                                                                    
 
 



                 Додаток                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                    до   рішення                       
                                                                                    виконавчого комітету 
                                                                                         Татарбунарської   міської 
                ради                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                    від  27. 02. 2019    

 
Список 

                 на    надання   матеріальної   допомоги   на    лікування,  поховання      
в  лютому    2019   року 

№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначенн
я 

допомоги 

Сума 
Грн. 

1. Михайленко 
Борис 

Олександрович 

м. Татарбунари 
вул.  

 інвалід II 
групи, 

пенсіонер 

лікування 500,00 

2. Поддубняк 
Олег 

Володимирович 

м. Татарбунари 
вул.  

інвалід III 
групи 

лікування 650,00 

3. Данажі 
Юлія Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. 

тимчасово 
не працює 

поховання 
брата 

700,00 

4. Рудік 
Ольга Петрівна 

м. Татарбунари 
вул.  

пенсіонерка 
 

лікування 500,00 

5. Калмикова 
Марія Климівна 

м. Татарбунари 
вул. 

пенсіонерка лікування 500,00 

6. Гвоздь 
Євгенія  

Микитівна 

м. Татарбунари 
вул.  

пенсіонерка     лікування 500,00 

7. Гудима 
Павло Павлович 

м. Татарбунари 
вул.  

інвалід I групи лікування 700,00 

8. Султан 
Людмила  
Павлівна 

м. Татарбунари 
вул.  

тимчасово  не 
працює 

лікування 500,00 

9. Дойчева 
Світлана 
Павлівна 

м. Татарбунари 
вул.  

тимчасово  не 
працює 

лікування  500,00 

10. Євдошенко 
Любов 

Степанівна 

м. Татарбунари 
вул.  

пенсіонерка лікування 500,00 

11. Яценко 
Галина Петрівна 

м. Татарбунари 
вул.  

пенсіонерка, 
інвалід II групи 

лікування 650,00 

12. Ніжикіойський  
Петро  

м. Татарбунари 
вул.  

    пенсіонер лікування 500,00 



Петрович 
13. Бобух 

Наталя Іванівна 
м. Татарбунари 

вул. 
пенсіонерка лікування 600,00 

14. Остапюк 
Євгенія 

Григорівна 
 

м. Татарбунари 
вул. 

пенсіонерка лікування 500,00 
 
 
 

15. Бєлошитська 
Віра Петрівна 

 

м. Татарбунари 
вул.  

пенсіонерка лікування 
 

500,00 

16. Стоянов 
Дмитро 

Андрійович 

м. Татарбунари 
вул.  

  пенсіонер лікування 600,00 

17. Бондаренко 
Валентина 
Василівна 

м. Татарбунари 
вул.  

пенсіонерка лікування 500,00 

18. Злобіна 
Валентина  
Матвіївна 

м. Татарбунари 
вул.  

  пенсіонерка лікування 750,00 

19. Базан 
Степанида 

Костянтинівна 

м. Татарбунари 
вул.  

пенсіонерка лікування 1500,00 

20. Пислар 
Надія 

Михайлівна 

м. Татарбунари 
вул.  

пенсіонерка лікування 500,00 

21. Фаріонова 
Людмила 
Іванівна 

м. Татарбунари 
вул.  

пенсіонерка лікування 550,00 

22. Храполович 
Алла Валеріївна 

м. Татарбунари 
вул.  

в декретній 
відпустці 

лікування 
сина 

750,00 

23. Ткаченко 
Григорій  

Аксентійович 

м. Татарбунари 
вул.  

пенсіонер лікування 500,00 

24. Земцева 
Олена 

Іполитівна 

м. Татарбунари 
вул.   

пенсіонерка лікування 1500,00 

25. Федорова 
Марія 

Олександрівна 

м. Татарбунари 
вул.   

пенсіонер лікування 500,00 

26. Ушакова 
Ганна  

Миколаївна 

м. Татарбунари 
вул.   

пенсіонерка лікування 1500,00 

27. Іщенко 
Раїса Іванівна 

м. Татарбунари 
вул.   

працює, інвалід 
II групи 

лікування 1500,00 



 
                                     

Керуючий справами                    
(секретар)  виконкому                Л.В.Коваль 
  
 

 
 

 

 

28. Герасимов 
Олександр 

Олександрович 

м. Татарбунари 
вул.    

не працює лікування 700,00 

29. Марченко 
Олена Іванівна 

м. Татарбунари 
вул.    

пенсіонерка лікування 500,00 

30. Кравченко 
Віктор  

Миколайович 

м. Татарбунари 
вул. 

пенсіонер лікування 500,00 

31. Коломійченко 
Лідія  

Афанасіївна 

м. Татарбунари 
вул.  

пенсіонерка лікування 500,00 

32. Карпов 
Олександр  
Іванович 

м. Татарбунари 
вул.  

інвалід  III 
групи, не 
працює 

лікування 650,00 

    Всього 21800,00 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  27.02.2019                                          № 13 

                               
Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом прив’язки 
за адресою: м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою Гулєша Андрія 
Валентиновича та про доцільність укладання договорів пайової участі 
на утримання об’єктів благоустрою в м. Татарбунари за заявами 
Цурканенко Лариси Григорівни, Буднік Ірини Семенівни, Бричака 
Сергія Георгійовича, Черкеського Валерія Мироновича, Нагнібєди Надії 
Федорівни 
 
 Керуючись статтею 40 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), 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 заяви, Гулєша Андрія Валентиновича, Цурканенко Лариси 
Григорівни, Буднік Ірини Семенівни, Бричака Сергія Георгійовича, 
Черкеського Валерія Мироновича, Нагнібєди  Надії Федорівни,   
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Укласти з фізичною особою – підприємцем Цурканенко Ларисою 
Григорівною, договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, 
терміном до 04.05.2020 року, з можливістю пролонгації на термін дії 
паспорту прив’язки тимчасової споруди (від 05.05.2017 року № 22), на площу 
благоустрою – 18 кв. м, з них під тимчасовою спорудою № 12  площа – 12 кв. 
м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,  м. Татарбунари,  на 
розі вул. 23 Серпня (згідно паспорту прив’язки). 
 



           2. Укласти з фізичною особою – підприємцем Буднік Іриною 
Семенівною, договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, 
терміном до 09.01.2021 року, з можливістю пролонгації на термін дії 
паспорту прив’язки тимчасової споруди (від 10.01.2019 року № 1), на площу 
благоустрою – 20 кв. м, з них під тимчасовою спорудою № 54  площа – 12 кв. 
м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,  на 
розі вул. 23 Серпня (згідно паспорту прив’язки). 
 
         3. Укласти з фізичною особою – підприємцем Бричаком Сергієм 
Георгійовичем, договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, 
терміном до 30.06.2021 року, з можливістю пролонгації на термін дії 
паспорту прив’язки тимчасової споруди (від 30.06.2016 року № 10), на площу 
благоустрою – 33 кв. м, з них під тимчасовою спорудою № 68  площа – 30 кв. 
м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,  на 
розі вул. Василя Тура (згідно паспорту прив’язки, зупинка «Сукняна 
фабрика») 

 
4. Припинити з гр. Черкеським Валерієм Мироновичем договір пайової 

участі в утриманні об’єкту благоустрою, з можливістю пролонгації на термін 
дії паспорту прив’язки тимчасової споруди (від 20.03.2017 року № 11), на 
площу благоустрою – 17 кв. м, з них під тимчасовою спорудою № 29  площа 
– 6,3 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари,  вул. 23 Серпня (згідно паспорту прив’язки). 

  
5. Укласти з фізичною особою – підприємцем Нагнібєдою Надією 

Федорівною, договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, 
терміном до 27.02.2020 року, з можливістю пролонгації на термін дії 
паспорту прив’язки тимчасової споруди (від 20.03.2017 року № 11), на площу 
благоустрою – 13 кв. м, з них під тимчасовою спорудою № 29  площа – 6,3 
кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,  
вул. 23 Серпня (згідно паспорту прив’язки). 

 
6. Вважати доцільним внесення змін у паспорт прив’язки групи 

тимчасових споруд від 20.03.2017 року № 11, щодо тимчасової споруди № 29  
площа – 6,3 кв. м, загальна площа благоустрою – 13 кв. м, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,  вул. 23 Серпня 
(згідно паспорту прив’язки), а саме: 
замість слів: «Черкеський Валерій Миронович» зазначити слова: «Нагнібєда 
Надія Федорівна». 
 
      7. Визнати доцільним розміщення фізичною особою – підприємцем 
Гулєшем Андрієм Валентиновичем за паспортом прив’язки тимчасової  
споруди  (білборду) № 38 для провадження підприємницької діяльності з 
розміщення реклами в м. Татарбунари,  вул. Степова згідно «План – схеми 
розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності з 



надання послуг по розміщенню рекламних носіїв (білборду) на території м. 
Татарбунари». 
 8. Внести зміни до «План – схеми розміщення тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по розміщенню 
рекламних носіїв (білборду) на території м. Татарбунари»,  шляхом 
зазначення місця розміщення білборду № 38, відповідно до наданого 
графічного матеріалу.      
 
       9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

   

Заступник міського голови          О.В. Лєсніченко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
27.02.2019                                                                                                        № 14 

Про присвоєння адреси нежитловій будівлі - гаражу, за заявою 

Зажиренка Василя Арсентійовича 

 
         Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 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: 
 
 1. Присвоїти наступну адресу нежитловій будівлі  - гаражу в м. 
Татарбунари, а саме: 
 вул. Кутузова, 24 гараж № 12. 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 
 
 
 
 
Заступник міського голови      О.В. Лєсніченко             
 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
27.02.2019                                                                                             № 15 

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, заяв Давидова А.В., Пашнійчук С.І., Ткачук Г.В., 
Андрухової Т.В., Мукієнко А.М., Мельник М.М., Сментини С.М., Куриленко 
О.В., Фоменко С.Г., Летінського С.О., Чубари Г.В., Головки О.О., Дерена 
А.В, Долапчі Є.В.,  Решетніка І.С.,  Вєтрогон Ю.Р.,  Корецької А.М., 
Власенко М.Ш., Сербінова О.Л., інформації відділу з питань реєстрації 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 20.11.2018 № 06-
15/429 щодо даних про зареєстроване місце проживання осіб, 
Татарбунарського відділення поліції Арцизського відділу поліції ГУНП в 
Одеській області від 03.12.2018 № 40.2.1-7698, архівного відділу 
Татарбунарської районної державної адміністрації від 05.02.2019 № 20 та від 
06.02.2019  № 24, № 25, КЗ Татарбунарська Центральна районна лікарня від 
06.02.2019 № 211, доповідної керівника УМКВ № 8 від 06.02.2019, на 
підставі протоколу громадської комісії з житлових питань № 2 від 13.02.2019 
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, Гурінову 
Ольгу Михайлівну. 
1.2. у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного 
пункту: Гладченка Сергія Аксентійовича, Барбанягру Павла 
Вікторовича, Чоботар Луїзу Афанасіївну, Роате Олега Володимировича, 



Ушкалова Сергія Сергійовича, Бєлєнка Станіслава Сергійовича, 
Пишняка Володимира Сергійовича, Осадчука Дмитра Анатолійовича. 
 1.3. у зв’язку з необґрунтованим включенням до списку: Чеботарьову 
Надію Євгенівну, Сьомкіну Валентину Петрівну, Горбатюка Віталія 
Анатолійовича, Узун Наталю Павлівну, Карай Миколу Миколайовича, 
Карай Руслана Миколайовича, Сергієнко Ірину Володимирівну, Дончу 
Антоша Руслановича, Кошельника Івана Івановича.   
 
        2. Затвердити загальну чергу квартирного обліку громадян при 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради в кількості 40 осіб 
(додаток 1), в тому числі на першочергове отримання житла 17 осіб (додаток 
2), та на позачергове одержання жилих приміщень 7 осіб (додаток 3). 
 
      3. Попередити громадян, що перебувають на квартирному обліку, про 
необхідність повідомляти до 1 грудня щороку, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради про зміни в складі сім’ї, місці проживанні, 
місці роботи та інших змінах. 
 
      4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради «Про затвердження списків квартирного обліку 
громадян у виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради» від 
28.02.2018 № 28. 
 
       5.  Внести зміни в рішення виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради «Про видачу ордерів на заселення житлової площі» від 
31.01.2018 № 13, а саме в п 1, виключити підпункти 5 та 8 в зв’язку з 
погіршенням житлових умов. 
  
      6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 
 

 
 

Заступник міського голови                    О.В. Лєсніченко 
 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Додаток 1 
                                                                            до рішення виконавчого комітету  
                                                                            Татарбунарської міської ради 
                                                                   від 27.02.2019 
                                                                            №15 

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 Василь Васильович 
( пр. Шевченка 4 а) 

16.01.1997  
ріш. № 54 

4  

2 Андрухова Тетяна Вікторівна 
      ( вул. Пушкіна 3 а кв. 34) 

20.06.2002  
ріш. № 170 

4 Багатодітна 
родина 

 
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 Багатодітна 
родина 

УБД 
5 Мукієнко Алла Миколаївна 

      (вул. Лесі Українки, 74) 
25.01.2007 
ріш. № 35 

4 Працівник 
правоохоронного 
органу 

6 Корецька Анна Миколаївна 
        (вул. Київська,9) 

26.04.2007  
ріш. № 98 

4  

7 Сербінова Ольга Луківна 
       ( вул. Слов’янська, 1) 

31.01.2008 
ріш. № 30 

3 педагог 

8 Ткачук Георгіна Василівна 
      ( вул. 23 серпня, 72) 

29.07.2010 
ріш. № 100 

3 Інвалід 3 гр. 

9 Власенко (Бобомурадова) 
Мадіна Шарофівна 
 ( вул. Князєва, 30 кв. 13) 

04.02.2011 
ріш. № 34 

3 Особа з числа 
дітей -сиріт 
 

10 Фіцай Марина Василівна 
( вул. Дністровська, 6) 

23.06.2011 
ріш. № 144 

1 Інвалід 3 гр. 

11 Фоменко Сергій Георгійович 
(вул. К.Салтикова,10) 

15.12.2011 
ріш. № 266 

4  

12 Чубара Григорій Васильович 
(вул. Тимошенко, 34) 

22.03.2012 
ріш. № 58 

3  

13 Ганчева Тетяна Іллівна 
(вул. Чкалова, 68 а) 

19.07.2012 
ріш. № 133 

5 Багатодітна 
родина 

14 Самойленко Олександр 
Миколайович 
(вул. Тимошенко, 28) 

05.04.2013 
ріш. № 46 

3 Інвалід 
дитинства 



15 Половенко Валентин Олегович 
(вул. Бесарабська, 70) 

05.04.2013 
ріш. № 49 

1 Особа з числа 
дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

16 Лаврека Василь Васильович 
(вул. Івана Кожедуба, 3 кв.4) 

04.09.2014 
ріш. № 61 

3  

17 Сментина Світлана Миколаївна 
(вул. Лесі українки, 12 а /14) 

16.12.2014 
ріш. № 96 

1 М.ф. 

18 Летінський Сергій 
Олександрович 
(вул. Центральна 51/3) 

17.02.2015 
ріш. № 5 

1 П.б.п. 

19 Головко Оксана Олександрівна 
(вул. Князєва, 4) 

20.03.2015 
ріш. № 6 

3 Мати одиначка 

20 Лізан Анастасія Миколаївна 
( вул. Маяковського, 68) 

28.05.2016 
ріш. № 85 

3 П.б.п. 

21 Чуприна Микола Васильович 
(вул. Перемоги, 5) 

28.05.2016 
ріш. № 79 

2 УБД 

22 Долапчі Євгенія Вікторівна 
(вул. Папаніна, 85) 

25.08.2016 
ріш. № 8 

3 Мати одиночка 

23 Мельник Марина Миколаївна 
( вул. Барінова, 4а) 

26.01.2017 
ріш. № 9 

4 Багатодіна 
родина 

24 Ніколаєв Іван Іванович 
(вул. Центральна, 17/15) 

26.07.2017 
ріш. № 114 

5 Багатодітна 
родина, УБД 

25 Нездоймінова Вікторія 
Вікторівна 

26.07.2017 
ріш. № 114 

3 М.ф. 
 

26 Кубишкін Юрій Анатолійович 
(вул. Вишнева, 56) 

25.04.2018 
ріш. № 61 

1 УБД 

27 Толстой Василь Михайлович  
(вул. Миру, 58) 

27.06.2018 
ріш. № 86 

3 УБД 

28 Магєр Віктор Петрович 
(вул. Тіниста, 22) 

25.07.2018 
ріш. № 101 

1 Особа з числа 
дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

29 Дімітренко Лариса Валеріївна 
(вул. Робоча, 4 кв.2) 

29.08.2018 
ріш. № 112 

3 Мати одиночка 

30 Касап Дмитро Володимирович 
( вул. Зоряна, 1) 

29.08.2018 
ріш. № 113 

1 Особа з числа 
дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

31 Чумаченко Василь Григорович 29.08.2018 
ріш. № 114 

1 Працівник 
правоохоронного 



органу 
32 Семенюк Олександр Дмитрович 

(вул. Лесі Українки, 76) 
29.08.2018 
ріш. № 119 

5 Багатодітна 
родина, УБД 

33 Вєлєв Ілля Петрович 
(вул. Івана кожедуба, 32/5) 

31.10.2018 
ріш. № 150 

1 Фахівець 

34 Климовець Вікторія Віталіївна 26.12.2018 
ріш. № 175 

1 М.ф. 

35 Блажко Станіслав Яношович 
(вул. Пушкіна, 3/2) 

28.11.2018 
ріш. № 166 

1 УБД 

36 Чебан Владислав Євгенович 30.01.2019 
ріш. № 5 

3 М.ф. 

37 Пашнійчук Світлана Іванівна 
(вул. 16 вересня, 28) 

27.02.2019 
ріш. № 

1  

38 Решетнік Іван Сергійович 
(вул. Івана Кожедуба, 7) 

27.02.2019 
ріш. №  

5 Багатодітна 
родина 

 
     39 Дерен Андрій Валерійович 

(вул. Богдана Хмельницького, 
1а) 

27.02.2019 
ріш. № 

3 Працівник 
правоохоронного 
органу 

40 Вєтрогон Юлія Русланівна 
(вул. Київська, 49)  

27.02.2019 
ріш. № 

4 Багатодітна 
родина 

Мати -одиначка 
                                    

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                       Л.В. Коваль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Додаток 2 
                                                                           до рішення виконавчого комітету  
                                                                           Татарбунарської міської ради 
                                                                  від 27.02.2019 
                                                                           № 15 

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 Андрухова Тетяна Вікторівна 

      ( вул. Пушкіна 3 а кв.34) 
20.06.2002  
ріш. № 170 

4 Багатодітна 
родина 
Мати 

одиначка 
2 Куриленко Олена Валентинівна 

       ( вул. В.Тура, 106 ) 
24.02.2005  
ріш. № 133 

5 Багатодітна 
родина 

3 Давидов Анатолій Вікторович 
      (вул. І.Кожедуба, 16 кв.4) 

08.06.2005  
ріш. № 213 

4 Багатодітна 
родина 

УБД 
4 Ткачук Георгіна Василівна 

      ( вул. 23 серпня, 72) 
29.07.2010 
ріш. № 100 

3 Інвалід 3 
гр. 

5 Фіцай Марина Василівна 
( вул. Дністровська, 6) 

23.06.2011 
ріш. № 144 

1 Інвалід 3 
гр. 

6 Ганчева Тетяна Іллівна 
(вул. Чкалова, 68 а) 

19.07.2012 
ріш. № 133 

5 Багатодітна 
родина 

7 Чуприна Микола Васильович 
(вул. Перемоги, 5) 

28.05.2016 
ріш. № 79 

2 УБД 

8 Долапчі Євгенія Вікторівна 
(вул. Папаніна, 85) 

25.08.2016 
ріш. № 8 

3 Мати 
одиночка 

9 Мельник Марина Миколаївна 
( вул. Барінова, 4а) 

26.01.2017 
ріш. № 9 

4 Багатодітна 
родина 

10 Ніколаєв Іван Іванович 
(вул. Центральна, 17/15) 

26.07.2017 
ріш. № 114 

5 Багатодітна 
родина 
УБД, 

11 Кубишкін Юрій Анатолійович 
(вул. Вишнева, 56) 

25.04.2018 
ріш. № 61 

1 УБД 

12 Толстой Василь Михайлович  
(вул. Миру, 58) 

27.06.2018 
ріш. № 86 

3 УБД 

13 Семенюк Олександр Дмитрович 
(вул. Лесі Українки, 76) 

29.08.2018 
ріш. № 119 

5 Багатодітна 
родина 
УБД, 

14 Дімітренко Лариса Валеріївна 29.08.2018 3 Мати 



(вул. Робоча, 4 кв.2) ріш. № 112 одиночка 
15 Блажко Станіслав Яношович 

(вул. Пушкіна, 3/2) 
28.11.2018 
ріш. № 166 

1 УБД 

     16 Решетнік Іван Сергійович 
(вул. Івана Кожедуба, 7) 

27.02.2019 
ріш. №  

5 Багатодітна 
родина 

 
17 Вєтрогон Юлія Русланівна 

(вул. Київська, 49)  
27.02.2019 

ріш. № 
4 Багатодітна 

родина 
Мати -

одиначка 
 
 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                       Л.В. Коваль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Додаток 3 
                                                                           до рішення виконавчого комітету  
                                                                           Татарбунарської міської ради 
                                                                  від 27.02.2019 
                                                                           № 16 

 
 

Список 
громадян, які користуються  

правом позачергового одержання жилих приміщень 
при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради 

 
 
 
 

№ 
з/п 

П.І.Б. 
(місце проживання) 
(дата народження) 

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 Власенко (Бобомурадова) 
Мадіна Шарофівна 

( вул. Князєва, 30 кв. 13) 
(06.11.1992 р. н.) 

04.02.2011 
ріш. № 34 

3 Особа з числа 
дітей -сиріт 

 

3 Половенко Валентин Олегович 
(вул. Бесарабська, 70) 

05.04.2013 
ріш. № 49 

1 Особа з числа 
дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

4 Летінський Сергій 
Олександрович 

(вул. Центральна 51/3) 
 (14.10.1987 р .н.) 

17.02.2015 
ріш. № 5 

1 Особа з числа 
дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

5 Лізан Анастасія Миколаївна 
( вул. Маяковського, 68) 

  

28.05.2016 
ріш. № 85 

3 Особа з числа 
дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

6 Магєр Віктор Петрович 
(вул. Тіниста, 22) 
(29.08.1995 р .н.) 

25.07.2018 
ріш. № 101 

1 Особа з числа 
дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування 



7 Касап Дмитро Володимирович 
( вул. Зоряна, 1) 

29.08.2018 
ріш. № 113 

1 Особа з числа 
дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

                     
 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                Л.В. Коваль 
 
 

 

 

 

 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
27.02.2019           № 16 

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. 
 
 
 
Заступник міського голови            О.В. Лєсніченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконкому 
Татарбунарської міської ради  
від 27.02.2019 
№ 16 

 
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: укладання 
тротуарної плитки, 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 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
27.02.2019                     № 17 
 
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 слова та цифри «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. 
 
 
 
Заступник міського голови                                                      О.В. Лєсніченко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
27.02.2019                                                                                                        № 18 

Про присвоєння адреси за заявами  Продан Олени Василівни, Давидової 

Ганни Сергіївни, Братунова Василя Григоровича  та Урсу Степаниди 

Матвіївні, Степаненко Євдокії Семенівни 

 
         Відповідно до статей 31, 52 частини шостої статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви Продан Олени 
Василівни, Давидової Ганни Василівни, Братунова Василя Григоровича та 
Урсу Степаниди Матвіївні, Степаненко Євдокії Семенівни, рішення 
Татарбунарського районного суду від 26.09.2007 року № 2-1137, витяг про 
реєстрацію права власності на нерухоме майно від 29.05.2002, свідоцтво про 
право власності  №  від 11.06.2004 ,  витяг про реєстрацію права власності на 
нерухоме майно № 3830049 від 11.06.2004, поетажний план від 12.08.1989 
року  складений КП «Татарбунарське БТІ та РОН, свідоцтво про право 
особистої власності на житло від 22.09.1993 року, технічний паспорт від 
22.10.1993, виписку з рішення виконкому Татарбунарської міської ради № 
521 від 18.12.1997 «Про передачу у приватну власність гр. Степаненко Е.С. 
земельної ділянки», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради,  
  
ВИРІШИВ: 
 
1. Присвоїти адресу: 

1.1. 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. 

1.2. Нежитловій будівлі - магазину яка складається з нежитлових 
приміщень № 2-1, № 2-2 , яка належить на праві приватної спільної часткової 
власності  Урсу Степаниді Матвіївні та Братунову Василю Григоровичу – м. 
Татарбунари, вул. В. Тура , 15, приміщення 2 в. 

 
2. Присвоїти адресу земельній ділянці з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0338, яка належить на праві приватної власності 
Давидовій Ганні Сергіївні – Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. 23 Серпня, 8-а. 
 



       3. Присвоїти адресу квартирі, яка належить Степаненко Євдокії 
Семенівні, а саме; квартира № 2 в житловому будинку по вул. Барінова, 33, 
м. Татарбунари. 

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 

 
 
 

Заступник  міського голови                                                 О.В. Лєсніченко  
 

 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
27.02.2019                               № 19 

 
       Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 301 та 3213 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: 

 
 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. 
 
 
 
 
Заступник міського голови               О.В. Лєсніченко 

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» 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
27.02.2019           № 20  
   
«Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 

рідких побутових відходів на території 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», рекомендацій адміністративної колегії Одеського 
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 
від 24.01.2019 року № 65/20-рк/к, виконавчий комітет  Татарбунарської 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Створити конкурсну комісію з визначення виконавця послуг з 
вивезення рідких побутових відходів на території м. Татарбунари та 
затвердити її персональний склад (додаток 1). 

 2. Затвердити Положення про конкурсну комісію з визначення 
виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території міста 
Татарбунари ( додаток 2). 

 3. Визначити, що межами території, на якій будуть надаватися послуги 
з вивезення побутових відходів за результатами конкурсу є загальна 
територія міста Татарбунари 

 4. Конкурсній комісії (Лєсніченко О.В.): опублікувати оголошення про 
проведення конкурсу у офіційному друкованому засобі масової інформації не 
пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу, забезпечити 
прийом, розгляд та оцінку конкурсних пропозицій учасників. 

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови  Лєсніченко О.В.        

Заступник міського голови                    О.В. Лєсніченко 



                                                                             Додаток 1 
                                                                            до рішення виконавчого комітету  
                                                                            Татарбунарської міської ради 
                                                                   від 27.02.2019 
                                                                            № 20 

Склад конкурсної комісії 
з визначення виконавця послуг з вивезення   

рідких побутових відходів на території м. Татарбунари 

 

Лєсніченко Олександр 
Вадимович 

- заступник міського голови, голова комісії; 

Члени конкурсної комісії 
Борденюк Віталій 
Миколайович 

- головний спеціаліст - юрист виконавчого 
комітету (апарату) Татарбунарської міської 
ради; 

Катанов Ігор 
Володимирович 

- начальник відділу земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради; 

Лютикова Любов 
Семеніва 

-  начальник відділу, головний бухгалтер 
відділу бухгалтерського обліку  виконавчого 
комітету (апарату) Татарбунарської міської 
ради; 

Кравець Наталя 
Олександрівна 

- завідувач сектору з питань бюджету та 
інвестиції відділу бухгалтерського обліку 
виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради; 

Вівіч Тетяна Іполитівна - головний спеціаліст відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради; 

Горзов Ганна Андріївна - головний спеціаліст сектору з питань 
бюджету та інвестицій  відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради. 

 
 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                       Л.В. Коваль 
                                                                           
 
 
 
 



             Додаток 2 
                                                                            до рішення виконавчого комітету  
                                                                            Татарбунарської міської ради 
                                                                   від 27.02.2019 
                                                                            № 20 

Положення 
про конкурсну комісію 

з визначення виконавця послуг з вивезення 
рідких побутових відходів на території м. Татарбунари 

 
1. Загальні положення 

 1.1. Дане положення розроблено відповідно до вимог Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», 
постанови Кабінету міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про 
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», 
постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання 
надання послуг з вивезення побутових відходів», інших нормативно-
правових актів. 
 1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу 
з визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на 
території міста Татарбунари. 
 1.3. Метою проведення конкурсу є впорядкування та належна 
організація діяльності у сфері поводження з рідкими побутовими відходами 
на території міста Татарбунари. 
 1.4. Основними принципами проведення конкурсу є: 
відкритість процедури організації та проведення конкурсу; 
доступність інформації про конкурс; 
об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії. 
 1.5. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, мають таке 
значення: 
 Конкурсна документація – комплект документів, які надсилаються 
організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних 
пропозицій; 
 Конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються 
учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються 
організаторові конкурсу; 
 Організатор конкурсу - виконавчий комітет міської ради; 
 Учасник конкурсу - суб’єкт господарювання, що подав конкурсу 
пропозицію. 
 1.6. Інші поняття, що використовуються у цьому Положенні 
вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про житлово-
комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Порядку проведення 
конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 № 631, Правилах 



надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1070. 

 
2. Порядок проведення конкурсу 

з визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на 
території міста Татарбунари 

 2.1. Організація і проведення конкурсу здійснюється виконавчим 
комітетом міської ради. 
 2.2.Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну  
документацію, яка має містити таку інформацію: 
 2.2.1. найменування, місцезнаходження організатора конкурсу; 
 2.2.2. підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу 
місцевого самоврядування); 
 2.2.3. місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер 
телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з 
вивезення рідких побутових відходів; 
 2.2.4. кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 
наявність матеріально-технічної бази; 
вартість надання послуг; 
досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких побутових відходів; 
наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації; 
 2.2.5. обсяг послуг з вивезення рідких побутових відходів та вимоги 
щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно 
до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів; 
 2.2.6 перелік документів, оригінали або копії яких подаються 
учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників 
встановленими кваліфікаційними вимогами; 
 2.2.7. характеристика території, де повинні надаватися послуги з 
вивезення рідких побутових відходів: розміри та межі певної території 
населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів 
утворення рідких побутових відходів, середня відстань до об’єктів 
поводження з відходами та їх місцезнаходження; 
 2.2.8. характеристика об’єктів утворення рідких побутових відходів за 
джерелами їх утворення: 
а) житлові будинки: 
загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків; 
кількість будинків у яких відсутня каналізація, а рідкі відходи зберігаються у 
вигрібних ямах; 
характеристика під’їзних шляхів. 
 2.2.9. характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження 
об’єктів поводження з побутовими відходами ( об’єкти перероблення, 
утилізації). 
 2.2.10. вимоги до конкурсних пропозицій; 
 2.2.11. критерії оцінки конкурсних пропозицій; 



 2.2.12. проведення організатором конкурсу зборів його учасників з 
метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення 
змін до неї ; 
 2.2.13.способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних 
пропозицій; 
 2.2.14. місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними 
пропозиціями. 
 2.3. Організатор конкурсу утворює комісію (додаток  1). 
 2.4. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах 
масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 
конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити 
інформацію, передбачену підпунктами 2.2.1-2.2.4, 2.2.7-2.2.9. пункту 2.2. 
цього Положення, а також про способи і місце отримання конкурсної 
документації. 
 2.5.Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути 
менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про 
проведення конкурсу. 

3. Подання документів 
 3.1. Для участі у конкурсі його учасник подають оригінал (або) 
засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів: 
- балансового звіту суб’єкту господарювання за останній звітний період; 
- довідки відповідних органів державної податкової інспекції і Пенсійного 
фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими 
зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; 
- документи, що містять інформацію про технічний потенціал суб’єкта 
господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які 
перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної 
ремонтної бази та контейнерного парку тощо);  
- документ, що містить відомості про обсяги надання послуг із збиранням та 
перевезення рідких побутових відходів за останній рік; 
- технічні паспорти на спеціально обладнанні транспортні засоби та довідки 
про проходження ними технічного огляду; 
- довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, 
вантажно підйомність, наявність пристроїв автоматизованого 
геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, 
реєстраційний номер, найменування організації, якій належить спеціально 
обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації; 
довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально 
обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного 
обслуговування; 
- довідки про проходження водіями медичного огляду; 
- документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг 
вивезення рідких побутових відходів. 
 3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається 
поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначається повне 



найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, 
перелік послуг, на надання яких подається пропозиція. 

4.Проведення конкурсу 
 4.1.Розкриття конвертів з конкурсною пропозицією проводиться в день 
закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною 
документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноваженими 
ними осіб, що з’явилися на конкурс. 
 4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями 
конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення 
документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також 
оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного 
учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій. 
 4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має 
право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненнями щодо їх змісту, 
провести консультації з окремими учасниками. 
 4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна 
комісія відхиляє пропозиції з таких причин: 
- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим 
конкурсною документацією; 
- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації; 
- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на 
прийняття рішення; 
- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або 
порушено провадження у справі про його банкрутство. 
 4.5.Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі: 
- Неподання конкурсних пропозицій; 
- Відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин , передбачених пунктом 
4.4. цього положення. 

5.Визначення переможця конкурсу та укладення договору 
 5.1. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який 
підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. 
 5.2. Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з 
дня проведення конкурсу вводить в дію відповідним актом рішення 
конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території 
населеного пункту, межі якої були визначенні умовами конкурсу, та зазначає 
строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не 
менше п’яти років. 
 5.3. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу 
розглядаються в установленому законодавством порядку.  

 
 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                       Л.В. Коваль 
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