ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 21

27.03.2019
Про

затвердження

Татарбунарської

плану

міської

роботи

виконавчого

комітету

ради на ІІ квартал 2019 року

Відповідно до статей 40, 52, частини шостої статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи виконавчого
комітету Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого
комітету Татарбунарської міської ради від 20 січня 2016 року № 1, з метою
організації роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської ради,
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Татарбунарської
міської ради на ІІ квартал 2019 року (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В., керуючого справами (секретаря) виконкому
Коваль Л.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради
27.03.2019
№ 21
План роботи
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на ІІ квартал 2019 року
I. Перелік основних питань для розгляду проектів рішень на засіданні
виконавчого комітету татарбунарської міської ради.
КВІТЕНЬ
1. Про підготовку до відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні.
Заступник міського голови
2. Про роботу відділу з питань реєстрації виконавчого комітету
(апарату) Татарбунарської міської ради у 2018 році.
Відділу з питань реєстрації виконавчого
комітету (апарату)
ТРАВЕНЬ
1. Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в осінньозимовий період 2018-2019 року та заходи щодо підготовки до опалювального
сезону 2019-2020 років.
Заступник міського голови
2. Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2019 року.
Відділ бухгалтерського обліку виконавчого
комітету (апарату)
3. Про підсумки виконання основних показників програми соціальноекономічного розвитку міста Татарбунари за січень-березень 2019 року.
Відділ бухгалтерського обліку виконавчого
комітету (апарату)
4. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2019 році.
Заступник міського голови

5. Про
роботу управління майном комунальної власності та
забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради у 2018 році.
Управління майном комунальної власності та
забезпечення благоустрою у місті
ЧЕРВЕНЬ
1. Про план роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської
ради на IIІ квартал 2019 року.
Керуючий справами (секретар) виконкому
2. Про заходи щодо святкування Дня Конституції.
Заступник міського голови
3. Про облік житлового фонду та здійснення контролю за його
використанням в місті Татарбунари.
Управління майном комунальної власності та
забезпечення благоустрою у місті
ІІ. Заходи виконавчого комітету Татарбунарської міської ради щодо
проведення організаційно - масової роботи.
1. Проведення Дня довкілля.
Управління майном комунальної власності та
забезпечення благоустрою у місті
2. Відзначення Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля.
Відділ з питань діловодства та контролю секретаріат ради та виконавчого комітету,
Управління майном комунальної власності та
забезпечення благоустрою у місті
3. Відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, Управління майном
комунальної власності та забезпечення благоустрою у
місті
4. Відзначення 1 травня - Дня міжнародної солідарності трудящих.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, Управління майном
комунальної власності та забезпечення благоустрою у
місті

5. Відзначення Дня матері.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету
6. Відзначення Міжнародного дня музеїв.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету
7. Відзначення Дня захисту дітей.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету
8. Підготовка звіту про виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконкомом міської ради у І півріччі 2019 року.
Керуючий справами (секретар) виконкому
7. Виїзди за місцем проживання заявників з метою перевірки
достовірності та повноти фактів, викладених у зверненнях громадян, та
наслідків вирішення питань.
Заступник міського голови

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Л.В.Коваль

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
27.03.2019

№ 22

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
ВИРІШИВ:
1. Надати адресну матеріальну допомогу на лікування, поховання
жителям міста в березні 2019 року згідно додатку.
2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату)
міської ради (Лютикова Л.С.) забезпечити перерахування коштів по міській
програмі «Милосердя в дії» в межах обсягів фінансування на 2019 рік
відповідно до пункту 1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Татарбунарської міської
ради
від 27.03.2019
№ 22

Список
на надання матеріальної допомоги на лікування, поховання
жителям міста у березні 2019 року
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

П.І.Б.

Адреса

Статус

Гайдаржи
Тамара
Іванівна
Мошу
Софія
Іванівна
Янчева
Олена
Петрівна
Славенко
Микола
Митрофанови
ч
Коркіна
Валентина
Степанівна
Телеганенко
Володимир
Олексійович
Чабан
Ольга
Анатоліївна

м. Татарбунари
вул.Бузкова,13

пенсіонерка

Призначен
ня
допомоги
лікування

м. Татарбунари
вул.Чорноморська,9а

пенсіонерка

лікування

700,00

м. Татарбунари
вул.Верхня,2, кв.10

пенсіонерка

лікування

700,00

м. Татарбунари
вул. Слов’янська,43

пенсіонерка

лікування

600,00

м. Татарбунари
вул. Верхня,2,кв.15

пенсіонерка

лікування

600,00

м. Татарбунари
вул.Л.Українки,97

пенсіонер

м. Татарбунари
вул. Баринова,15

Інвалід III
групи (пенсія
по
інвалідності)
тимчасово не
працює

лікування

1500,00

лікування

600,00

лікування

Сума
Грн.
600,00

600,00

Гречко
Таїсія
Василівна
Фотеско
Клавдія
Семенівна

м. Татарбунари
вул. Пушкіна,9, кв.3
м. Татарбунари
вул. Князєва,82а,
кв.3

пенсіонерка

лікування

700,00

Чумаченко

м. Татарбунари

інвалід III

лікування

700,00

Сергій
Анатолійович

вул. Джерельна,9а

Селівестру
Любов
Іванівна
Фуртікова
Тетяна
Дмитрівна

м. Татарбунари
вул. Лазарівська,36

13.

Маскис
Валентин
Іванович

м. Татарбунари
вул.Клюшнікова,8

пенсіонер

лікування

700,00

14.

Вихристюк
Микола
Петрович
Біла
Людмила
Михайлівна
Савченко
Ганна
Миколаївна
Запорожець
Євгенія
Семенівна
Ярошенко
Клавдія
Костянтинівн
а
Чеботар
Володимир
Георгійович

м. Татарбунари
вул.Лазарівська,2а

інвалід II
групи

лікування

800,00

м. Татарбунари
вул. Леона Попова,7

інвалід II
групи

лікування

500,00

м. Татарбунари
вул.Садова,2а

пенсіонерка

лікування

1000,00

м. Татарбунари
вул.Суворова,57

пенсіонерка

лікування

600,00

м. Татарбунари
вул.Маяковського,28

пенсіонерка

лікування

1500,00

м. Татарбунари
вул.Покровська,67

пенсіонер

на
поховання
брата
Всього

500,00

11.

12.

15.

16.

17.

18.

19.

м. Татарбунари
вул. Богдана
Хмельницького,61,
кв.31

Керуючий справами
(секретар) виконкому

групи (пенсія
по
інвалідності)
пенсіонерка, лікування
інвалід I
групи
пенсіонерка поховання
племінника

Л.В. Коваль

1000,00

500,00

14400,00

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

№ 23

27.03.2019

Про затвердження висновку ради опіки та піклування про доцільність
призначення опікуна
Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,
частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статтями 56, 60 Цивільного кодексу України,
рішенням
виконавчого комітету Татарбунарської
міської ради
від 20.01.2016
року № 7 «Про раду опіки та піклування
при виконавчому комітеті
Татарбунарської міської ради», враховуючи протокол засідання ради опіки
та піклування при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від
01.03.2019 року № 3, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради.
ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок ради опіки та піклування
виконавчого
комітету Татарбунарської міської ради про доцільність призначення
Ткаченко Валентини Олександрівни, 1951 року народження, опікуном над
донькою Ткаченко Людмилою Анатоліївною,
1979 року народження
(додаток 1), та звернутись з поданням до Татарбунарського районного суду
про подальше вирішення питання щодо доцільності встановлення опіки.
2. Контроль за виконання цього рішення

Міський голова

залишаю

за собою.

А.П. Глущенко

Додаток
до рішення виконавчого
комітету Татарбунарської
міської ради
від 27.03.2019
№ 23

ВИСНОВОК
органу опіки і піклування виконавчого комітету Татарбунарської
міської ради про доцільність призначення громадянки Ткаченко
Валентину Олександрівну, 1951 року народження, опікуном над донькою
Ткаченко Людмилою Анатоліївною, 1979 року народження

Розглянувши заяву громадянки Ткаченко Валентини Олександрівни,
1951 року народження, з проханням надати висновок органом опіки
та піклування про призначення її опікуном над донькою Ткаченко
Людмилою Анатоліївною, 1979 року народження, яка зареєстрована та
проживає за адресою: м. Татарбунари, вул. Мічуріна, 24.
ВСТАНОВЛЕНО:
Ткаченко Л.А. з 03.2006 року перебуває на диспансерному обліку
у лікаря психіатра Татарбунарської центральної районної лікарні. За
станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права і обов’язки і
потребує постійного стороннього нагляду і догляду.
Ткаченко В.О. є повнолітньою, дієздатною особою, на диспансерному
обліку у лікаря нарколога та психіатра Татарбунарської
центральної
районної лікарні не перебуває. Має задовільний стан здоров’я, перебуває в
родинних стосунках з Ткаченко Л.А.
Враховуючи вищевикладене, рада опіки
та
піклування при
виконавчому
комітеті Татарбунарської міської ради визнає доцільним
призначення громадянки Ткаченко Валентину Олександрівну опікуном над
громадянкою Ткаченко Людмилою Анатоліївною.

Голова ради опіки та піклування

О.В.Жаран

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
27.03.2019

№ 24

Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом прив’язки
за адресою м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою Вознюка Юрія
Анатолійовича
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
благоустрій населених пунктів», статтею 29 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», наказом Мінрегіонбуду від
21.10.2011 року № 244 «Про затвердження
Порядку
розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року за №
1330/20068 (далі Порядок), розглянувши заяву Вознюка Юрія
Анатолійовича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за паспортом
прив’язки тимчасової споруди Вознюком Юрієм Анатолійовичем для
провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська
область, Татарбунарський район, на вул. Степова, орієнтовною загальною
площею благоустрою - 48 кв. м, згідно схеми М 1:500.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П.Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28.03.2019

№ 25

Про доцільність закріплення території благоустрою в м. Татарбунари,
вул. Василя Тура за заявою фізичної особи – підприємця Отрублянка
Олега Івановича
Відповідно до статей 28-30, 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 року №537 «Про
затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта
благоустрою» який зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06.12.2013р. за № 2073/24605, розглянувши заяву фізичної особи –
підприємця Отрублянка Олега Івановича в м. Татарбунари, вул. Василя
Тура, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати доцільним закріплення за фізичною особою – підприємцем
Отрублянком Олегом Івановичем територію благоустрою загальною площею
60 кв. м в м. Татарбунари по вул. Василя Тура, згідно план - схеми (М 1 :
500).
2. Уповноважити Татарбунарського міського голову Глущенка А.П.
укласти договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою щодо
території зазначеної у пункті 1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
27.03.2019

№ 26

Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою
в м. Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця Панасенка
Вадима Олександровича
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій
населених пунктів», наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013
року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в
утриманні об’єкта благоустрою», який зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 06.12.2013 року за № 2073/24605, розглянувши заяву та подані
документи фізичної особи – підприємця Панасенка Вадима Олександровича,
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Укласти з фізичною особою – підприємцем Панасенком Вадимом
Олександровичем, договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою,
терміном до 14.01.2021 року, з можливістю пролонгації на термін дії
паспорту прив’язки групи тимчасових споруд (від 15.01.2019 року № 2), на
площу під тимчасовою спорудою – 10,99 кв. м, загальна площа благоустрою
становить 22 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Князева (згідно паспорту прив’язки).
2. Уповноважити Татарбунарського міського голову Глущенка А.П.
укласти договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, зазначеного
у пункті 1цього рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 27

27.03.2019
Про присвоєння адреси споруді,
за

заявою

Мукієнка

Романа

Миколайовича
Відповідно до статей 31, 52, частини шостої статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Мукієнка
Романа Миколайовича, витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку від 13.02.2019, паспорт прив’язки від 14.07.2016 року
виданий відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства,
будівництва
та
інфраструктури
Татарбунарської
райдержадміністрації, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти наступну адресу – м. Татарбунари, вул. К. Салтикова, 51 а,
нежитловій споруді розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером
5125010100:02:003:1267.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

№ 28

27.03.2019
Про використання пестицидів та інших мінеральних добрив

Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши депутатське
звернення Вторенка Ігоря Семеновича, та заслухавши інформацію
державного фіто санітарного інспектора в Одеській області Іожиці Тетяни
Володимирівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію державного фіто санітарного інспектора в Одеській
області Іожиці Тетяни Володимирівни взяти до відома (додається), та
проінформувати через засоби масової інформації сільгосппідприємства та
фермерські господарства, які ведуть свою діяльність на території
Татарбунарської міської ради за межами території міста Татарбунари про
відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва згідно
статей 37 та 38 Закону України «Про бджільництво».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
27.03.2019

№ 29

Про погодження ситуаційних схем розміщення пам’ятників та ескізу
меморіалу в пам’ять про попередні покоління міщан міста Татарбунари
на території міста Татарбунари
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Верховної Ради
України від 08.02.2018 № 2287-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і
ювілеїв у 2018 році», з метою вшанування воїнів – захисників України,
попередніх поколінь міщан містечка Татарбунари, та мешканців міста
Татарбунари, що були учасниками першої світової війни, виконавчий
комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити ситуаційну схему та затвердити ескіз розміщення
меморіалу на згадку про попередні покоління міщан міста Татарбунари на
території парку Пам’яті згідно викопіювання (додається).
2. Погодити ситуаційну схему розміщення пам’ятника воїнам
захисникам України, на території парку Пам’яті згідно викопіювання
(додається).
3. Погодити ситуаційну схему розміщення пам’ятника мешканцям міста
Татарбунари, що були учасниками першої світової війни на площі поряд з
Палацом спорту м. Татарбунари, на початку вулиці Горького та перехресті з
вулицею Лесі Українки (додається).
4. Погодити ситуаційний план - схему благоустрою парку ім. В. З. Тура
міста Татарбунари, по вулиці Лесі Українки (додається).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 30

27.03.2019

Про присвоєння адреси частині житлового будинку по вулиці Чкалова,
за заявою Мітакі Сергія Володимировича
Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши заяву Мітакі С.В., рішення Татарбунарського
районного суду від 01.02.2019 року, справа № 515/1180/18, технічний
висновок про можливість окремого використання нерухомого майна в якості
самостійного об’єкту нерухомого майна з присвоєнням окремої поштової
адреси № 03-19 від 15.03.2019, складеного ПП «ТЕРА», технічного паспорту
№ 22-19 від 15.03.2019 ПП «ТЕРА», виконавчий комітет Татарбунарської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти адресу частині житлового будинку, який належить Мітакі
Сергію Володимировичу, а саме; веранда 2-1 площею 11,2 кв. м., веранда 2-2
площею 5,9 кв. м., кімната 2-3 площею 13,7 кв. м., кімната 2-4 площею 10,1
кв. м., кімната 2-5 площею 13,3 кв. м., літня кухня літ. «З» площею 33,6 кв.
м., сарай літ. «Ж» площею 13,6 кв. м., навіс літ «Е» площею 24,5 кв. м., сарай
літ. «І» площею 6,5 кв. м., душова літ. «К» площею 1,8 кв. м., навіс літ. «з»
площею 7,7 кв. м., навіс літ. «з*» площею 7,6 кв. м., надвірні споруди № 6,
№ 7, № 8 - м. Татарбунари, вул. Чкалова, 33 а.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

заступника

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
27.03.2019

№ 31

Про присвоєння адреси водозабірними та каналізаційним будівлям за
клопотанням КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК»
Керуючись статтями 37, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши клопотання КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК»,
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Присвоїти адреси наступним водозабірними та каналізаційним
будівлям КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК»:
- обслуговуюча будівля ВНС -1 артезіанської свердловини № 3058 (№ 5)
- вулиця В. Тура, 157/1;
- обслуговуюча будівля артезіанської свердловини № 4724 - вулиця
Барінова, 12/1;
- обслуговуюча будівля артезіанської свердловини № 1593а - вулиця
Князєва, 31/1;
- обслуговуюча будівля артезіанської свердловини № 842
- вулиця
Тіниста, 8/1;
- обслуговуюча будівля артезіанської свердловини № 1050/4483/2
вулиця Борисівська, 19/1;
- обслуговуюча будівля артезіанської свердловини № 882/1738 - вулиця
Миру, 36/1;
- обслуговуюча будівля артезіанської свердловини № 870/2772 - вулиця
І . Кожедуба, 24б;
- обслуговуюча будівля артезіанської свердловини № 876/3073 - вулиця
Новоселів, 50/1;
- обслуговуюча будівля артезіанської свердловини № 1065/А-4008 вулиця Кутузова, 32;
- обслуговуюча будівля артезіанської свердловини на ж/м Південний вулиця Плотного, 4/1;
- обслуговуюча будівля артезіанської свердловини № 894а - вулиця
Кооперативна, 12/1;

- обслуговуюча будівля артезіанської свердловини № 1593
Чорноморська, 82/1;
- будівля КНС – 1 – вулиця Джерельна, 2/1
- будівля КНС – 2 – вулиця Трудова, 13.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

- вулиця

заступника

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
27.03.2019

№ 32

Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом прив’язки
за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою ФОП Гажийського
Володимира Валентиновича
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
благоустрій населених пунктів», статтею 29 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», наказом Мінрегіонбуду від
21.10.2011 року № 244 «Про затвердження
Порядку
розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року за №
1330/20068 (далі Порядок), розглянувши заяву Гажийського Володимира
Валентиновича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за паспортом
прив’язки тимчасової споруди Гажийським Володимиром Валентиновичем
для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари на вул. 23 серпня, загально
площею 60 кв. м., під тимчасовою спорудою орієнтовною площею 24 м. кв. ,
згідно схеми М 1:500, при умові погодження з суміжним землекористувачем
по вул. 23 серпня, № 46, гр. Молоквас Г.Л.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П.Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 33

27.03.2019

Про доцільність проведення благоустрою за адресою: м. Татарбунари,
вул. Соборна, 10, за заявою Чудака Владислава Сергійовича
Відповідно до статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 17, 26-1, 37 Закону України
«Про благоустрій населених пунктів», розглянувши заяву Чудака Владислава
Сергійовича, що мешкає в м. Татарбунари,
виконавчий комітет
Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати доцільним проведення благоустрою гр. Чудаком
Владиславом Сергійовичем території, прилеглої до нежитлового приміщення
(магазин) № 2, за адресом: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Соборна, 10, шляхом встановлення металевої огорожі
палісаду, згідно план схеми благоустрою (додається) за власний рахунок на
добровільних засадах.
2. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення
благоустрою міста Татарбунари (керівник Даскалєску О.Є.) вжити заходи,
щодо ремонту тротуару поряд з приміщенням заявника.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П.Глущенко

