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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської рад 
 

24.04.2019    Зала  засідань  міської    ради   

14.00 

 1. Про роботу  відділу з питань реєстрації виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради у 2018 році. 
 Інформує: Ватаманюк І.І. – начальник відділу  з питань реєстрації 
виконавчого комітету (апарату) міської ради. 
 2. Про  підготовку до відзначення Дня Пам’яті та примирення та 74-ї 
річниці  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій війні. 
 Інформує:  Коваль Л.В. – керуючий справами  (секретар) виконавчого 
комітету міської ради. 
 3.  Про включення в список громадян, які потребують позачергового 
поліпшення  житлових умов за клопотанням служби у  справах дітей 
Татарбунарської  райдержадміністрації. 
 Інформує: Борденюк В.М. - головний спеціаліст-юрист виконавчого 
комітету (апарату) міської ради. 
 4. Про присвоєння окремої адреси частині  квартири № 10 по вулиці І. 
Кожедуба,  32 за заявою Янакі Леоніда Івановича. 
  Інформує: Борденюк В.М. - головний спеціаліст-юрист виконавчого 
комітету (апарату) міської ради. 
         5. Про внесення змін до п. 1 рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради  від  28. 11. 2013 р.  № 132 «Про  присвоєння  
адреси  об’єкту незавершеного будівництва (магазину) розташованому на 137 
км дороги  Одеса-Рені за заявою Абрамової Н.І.»   
         Інформує: Борденюк В.М. - головний спеціаліст-юрист виконавчого 
комітету (апарату) міської ради. 
 6. Про   клопотання  щодо   присвоєння почесного   звання    «Мати-
героїня», за заявою Щербини Олени  Іванівни. 
 Інформує:  Коваль Л.В. – керуючий справами  (секретар) виконавчого 
комітету міської ради. 
 7.  Про надання адресної матеріальної допомоги жителям міста. 
Інформує:  Кравець Н.О.- завідувач сектору з питань бюджету та інвестицій 
відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради. 
 8. Про внесення змін в паспорт прив’язки та договір пайової участі, за 
заявою Івасенко Світлани Григорівни. 
 9. Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної 
особи - підприємця Панчева Олександра Костянтиновича 



 10. Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної 
особи - підприємця Бурлаченка Олега Володимировича. 
 11. Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної 
особи - підприємця Мукієнко Алли Андріївни. 
           12. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі в м. Татарбунари, за 
клопотанням Татарбунарського сільського споживчого товариства. 
 13. Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за 
паспортом прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою 
Кічука Олександра Афанасійовича. 
 Інформує: Катанов І.В. - начальник відділу земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради. 
 14.  Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Сиротенко 
Ольги Петрівни. 
 Інформує: Борденюк В.М. - головний спеціаліст-юрист виконавчого 
комітету (апарату) міської ради. 
 15. Різне. 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 питання 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
24.04.2019           №  
 
Про роботу  відділу з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради у 2018 році  

 
 Відповідно до пункту 2 частини другої статті 52, частини шостої статті 
59   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши  
інформацію  начальника відділу з питань реєстрації виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради Ватаманюк І.І.  про роботу  відділу з 
питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської 
ради у 2018 році, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Інформацію начальника відділу з питань реєстрації виконавчого 
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради Ватаманюк І.І.  про роботу  
відділу з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 
міської ради у 2018 році прийняти до відома. 
 
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника міського голови Лєсніченка О.В. 
 
 
 
Міський голова            А.П. Глущенко 
 
       Проект рішення підготовлено  
       відділом з питань реєстрації   
       виконавчого комітету (апарату)  
       Татарбунарської міської ради 
 
 
 
 

 
Інформація 



про роботу відділу з питань реєстрації виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради  за 2018 рік 

 
З початку  2018 року та станом на 31.12.2018  року відділом з питань 

реєстрації:  
-  прийнято  877  громадян  з питань зміни місця проживання; 
- зареєстровано місце проживання 548 осіб, в тому числі 246 дітей та 302 
дорослих громадян;  
- знято з реєстрації місця проживання за заявою 41 особа, в тому числі 5 дітей 
та 36 дорослих громадян; 
-  від інших органів реєстрації надійшло 325 повідомлень про зняття з 
реєстрації місця проживання (135-померлих, 6-за рішенням суду та 184 - з 
інших території), в т.ч. 14 дітей та 311 дорослих;  
 
- іншим органам реєстрації відправлено 103 повідомленя про зняття з 
реєстрації місця проживання; 
                                
- отримано 319 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 546 таких 
запитів від фізичних осіб. 

         Крім того, протягом звітного періоду, було взято на контроль 61 
документ за підписом міського голови, які були опрацьовані своєчасно.                                                                          

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.  

Відділом з питань реєстрації щомісячно надається звітність до Відділу 
ведення державного реєстру виборців апарату Татарбунарської районної 
державної адміністрації, Татарбунарського районного військового 
комісаріату та Головного управління статистики в Одеській області. До 
Татарбунарського РС ГУДМС України в Одеській області інформація щодо 
зареєстрованих осіб та знятих з місця проживання направляється щотижня.  

Станом на 31.12.2018 року державним реєстратором прийнято 1580 
заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень: 

- 862 заяви на реєстрацію права власності; 
- 525 заяв про реєстрацію іншого речового права (право оренди 

земельної ділянки); 
- 165 заяв про внесення змін до Державного реєстру речових прав; 
- 9 заяв про реєстрацію обтяжень та іпотек; 
- 19 заяв  про надання інформації. 



В результаті розгляду та опрацювання поданих заяв винесено рішення 
та проведено державну реєстрацію речових прав.  

Відповідно до ЗУ «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 
2012року № 5203-VI, до адміністративних послуг прирівнюється також 
надання органом місцевого самоврядування, або посадовими особами, 
довідок. З початку року та станом на 31.12.2018 року відділом з питань 
реєстрації, було видано всього 4104 довідки, в тому числі 2052 для 
отримання субсидії та різного виду допомоги для пред’явлення в органи 
соціального захисту населення  та  відповідно 2052 – інших довідок. Також  
складено 1050 актів обстеження матеріально-побутових умов, в тому числі 
для отримання субсидії, пільг, матеріальної допомоги – 749 актів  та 
встановлення фактичного місця проживання - 301 актів. 

 
 Начальник відділу                                                                     І.І.Ватаманюк 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
24.04.2019                                                                                         №  

 
Про  підготовку до відзначення Дня Пам’яті та примирення та 74-ї 

річниці  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій війні    

 
 Відповідно до статті  40, частини шостої статті 59 Закону  України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
Коваль Л.В. про підготовку до відзначення Дня Пам’яті та примирення та 74-
ї річниці  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій війні, виконавчий 
комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради Коваль Л.В. про підготовку до відзначення Дня 
Пам’яті та примирення та 74-ї річниці  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  
світовій прийняти до відома (додається). 

 
2. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 
 
 
 
Міський голова        А.П. Глущенко 
 
       Проект рішення підготовлено  
       виконавчим комітетом (апаратом)  
       міської ради 
 
 
 

       
 
 



3 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ       Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 24.04.2019                                  №  
 
Про включення в список громадян, які потребують позачергового 

поліпшення  житлових умов за клопотанням служби у  справах дітей 

Татарбунарської  райдержадміністрації  

 
         Керуючись підпунктом 2 частини «а» статті 30, частиною шостою статті 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 41, 
пунктом 10 статті 45 Житлового кодексу Української РСР, розглянувши 
клопотанням служби у справах дітей Татарбунарської райдержадміністрації, 
враховуючи протокол засідання громадської комісії з житлових питань при 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від  .04.2018 року, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 

 1. Включити в список громадян, які потребують позачергового 
поліпшення житлових умов при виконкомі Татарбунарської міської ради 
Дімітренко (Постика) Олександра Валерійовича, 1995 року народження, як 
особу з числа дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 
 

2. Внести відповідні зміни до додатку № 3 рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради  від 27.02.2019 року № 15 «Про 
затвердження списків квартирного обліку громадян у виконкомі 
Татарбунарської міської ради». 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
Міський голова                                                                        А.П. Глущенко   
 
    Проект рішення підготовлено головним спеціалістом-

    юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 
 



4 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 24.04.2019                                     №  
 
Про присвоєння окремої адреси частині  квартири № 10 по вулиці І. 

Кожедуба,  32 за заявою Янакі Леоніда Івановича  

 
      Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву Янакі Л.І. зі згодою співвласників Сєдої 
Л.В.,Сєдої К.І., Сєдого В.Л., свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно від 10.11.2017 серія СТА 97880, висновок щодо технічної можливості 
поділу квартири № 10 по вул. І. Кожедуба, № 32 від 25.03.2019 виконаного 
ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН», витяги з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно від 18.06.2018  за № 127907055, № 127907161, 
127906957, 127907258, технічні паспорти № 3557 та № 4176  від 25.03.2019 
виготовленого ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН»,   виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Відповідно до висновку щодо технічної можливості поділу квартири 
№ 10 по вул. І. Кожедуба, № 32 від 25.03.2019, виконаного ТОВ 
«Татарбунарське РБТІ та РОН», присвоїти адресу окремій частині квартири 
№ 10 в житловому будинку № 32 по вул. І.Кожедуба,  яка належить Сєдій 
Л.В., Янакі Л.І, Сєдій К.І., Сєдому  В.Л.,  а саме: кімната № 6  площею 10,0 
кв. м., кімната № 7 площею 12,5 кв. м., кімната № 8 площею 11,8 кв. м., 
кухня № 9 площею 10,2 кв. м., наступну адресу:   м. Татарбунари, вул. І. 
Кожедуба 32, кв. 10 а. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                А.П. Глущенко 

    Проект рішення підготовлено головним спеціалістом-
    юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 



5 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
24.04.2019                                  №  
 
Про внесення змін до п. 1 рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради  від  28. 11. 2013 р.  № 132 «Про  

присвоєння  адреси  об’єкту незавершеного будівництва (магазину) 

розташованому на 137 км дороги  Одеса-Рені за заявою Абрамової Н.І.» 

 
           Керуючись  підпунктом 2 пункту «а», підпунктом 9 пунктом «б» статті 
30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву Абрамової Надії Іллівни від 03.04.2019 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  об’єкту 
незавершеного будівництва (магазину) розташованому на 137 км дороги 
Одеса-Рені  за заявою  Абрамової Н.І.»:   
-  доповнити його після слів «Одеса-Рені» словами «комплекс будівель та 
споруд  № 1 на автодорозі Одеса-Рені - 138 км., розташованого на території 
Татарбунарської міської ради»; 
-  вилучити  слова «137 км дороги Одеса – Рені будівля № 1».   
 

   2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 
 
Міський голова                                                                       А.П.Глущенко  
 
 
                                         Проект рішення підготовлено головним спеціалістом-
    юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 
 



6 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.04.2019                                                                                          №    
 
Про   клопотання  щодо   присвоєння почесного   звання    «Мати-

героїня», за заявою Щербини Олени  Іванівни 

  
           Відповідно  до  статті  39, частини шостої статті 59   Закону  України   
«Про місцеве   самоврядування в Україні», пунктів 10, 12, 15 розділу ІІІ, 
абзацу 36 пункту 9 розділу ІІ Положення про почесні звання України, 
затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 року № 476/2001 
«Про почесні звання України»,  розглянувши заяву  громадянки  Щербини 
Олени  Іванівни,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
                                         
ВИРІШИВ: 
 
          1. Клопотати перед Татарбунарською районною державною 
адміністрацією про направлення подання до Президента України про 
присвоєння почесного звання «Мати-героїня»  за  материнську  
самовідданість,  народження   та   зразкове  виховання  дітей  у  сім'ї, 
створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих 
здібностей, формування духовних і моральних цінностей Щербині Олені 
Іванівні  – матері   восьми дітей, жительці міста Татарбунари, вулиця 
Кутузова, 7а. 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Коваль Л.В. 
 
 
  
Міський голова                                                                            А.П. Глущенко 
 
 
      Проект рішення підготовлено виконавчим 
      комітетом (апаратом)  Татарбунарської  
      міської ради 



7 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 
24.04.2019                                      № 
   
Про надання адресної матеріальної 

допомоги жителям міста 

 Відповідно підпункту 4 пункту «а» статті 28, частини шостої статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 28.04.2016 року № 54 
«Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної 
допомоги мешканцям м. Татарбунари (зі змінами), рішень міської ради від  
30  листопада 2018 р. № 724-VII «Про міський бюджет на 2019 рік», від 
18.01.2016 року № 23-VII «Про затвердження міської програми «Милосердя в 
дії» на 2016-2020 роки», розглянувши заяви громадян про надання 
матеріальної допомоги, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

В И Р І Ш И В :  

 1. Надати адресну матеріальну допомогу на лікування, поховання 
жителям  міста в   квітні 2019 року згідно додатку.  

 2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
міської ради (Лютикова Л.С.) забезпечити перерахування коштів по міській 
програмі «Милосердя в дії» в межах обсягів фінансування на 2019 рік 
відповідно до пункту 1 цього рішення. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 

 Міський голова                     А.П. Глущенко  

 

      Проект рішення підготовлено сектором з 
      питань бюджету та інвестицій  відділу 
      бухгалтерського обліку виконавчого  
      комітету (апарату)  

 



          
         Додаток  
         до проекту рішення  
         виконавчого комітету  
         Татарбунарської міської 
         ради  
         від 24.04.2019  
         №____  
 

С П И С О К 
жителів міста на надання матеріальної допомоги на лікування, поховання в  

квітні 2019 року 
 

№ 
п/п 

П.І.Б Адреса Статус Призначення 
допомоги 

Сума 
Грн. 

      
      
      
      
      
      
      
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



8 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 24.04.2019                                     №  

                               
Про внесення змін в паспорт прив’язки та договір пайової участі, за 

заявою Івасенко Світлани Григорівни 

 
 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 Івасенко Світлани 
Григорівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Внести зміни в паспорт прив’язки  групи тимчасових споруд від 
05.05.2017 року № 22 для провадження підприємницької діяльності, за 
адресою:  Одеська область, Татарбунарський район, вул.23 Серпня, 
тимчасова споруда № 18, площа благоустрою – 10 кв. м; тимчасова споруда 
№ 20, площа благоустрою  – 15 кв. м, відповідно до план – схеми М 1:500, 
замість фізичної особи підприємця Івасенка Ігоря Анатолійовича 
(померлого), зазначити фізичну особу підприємця Івасенко Світлану 
Григорівну. 

2. Внести зміни у договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 
від 08.09.2017 року № 44, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, вул.23 Серпня, тимчасова споруда № 18, площа благоустрою – 10 кв. 
м; тимчасова споруда № 20, площа благоустрою  – 15 кв. м, відповідно до 
план – схеми М 1:500, замість фізичної особи підприємця Івасенка Ігоря 
Анатолійовича (померлого), зазначити фізичну особу підприємця Івасенко 
Світлану Григорівну. 



3.  Зобов’язати заявника отримати зміни до паспорту прив’язки групи 
тимчасової споруди, виданого відділом містобудування, архітектури, 
розвитку інфраструктури та житлового комунального господарства 
Татарбунарської райдержадміністрації та укласти додаткову угоду до 
договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою. 

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

 

Міський голова                    А.П.Глущенко 

 

 

    Проект підготовлений відділом земельних відносин  
    виконавчого комітету (апарату) міської ради 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  24.04.2019                                  №  

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою 

фізичної особи - підприємця Панчева Олександра Костянтиновича 

 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.10.2013 року № 870 «Про затвердження Типового порядку видачі 
дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, 
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів», 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 Панчева Олександра 
Костянтиновича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою - підприємцем Панчевим Олександром 
Костянтиновичем договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою за 
паспортом прив’язки  групи тимчасових споруд від 21.01.2019 року № 3, 
щодо групи тимчасових споруд № 71 загальною площею благоустрою - 
173,05 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, на вул. 
Степова, згідно схеми М 1:500, строком на 2 роки 11 місяців з дати надання 
дозволу на порушення об’єктів благоустрою, з можливістю пролонгації на 
строк дії паспорту прив’язки. 
    2. Зобов’язати фізичну особу - підприємця Панчева Олександра 
Костянтиновича не розміщувати тимчасові споруди до отримання дозволу на 
проведення благоустрою за встановленою формою. 
    



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                    А.П.Глущенко 

 
     Проект підготовлений відділом земельних  
     відносин виконавчого комітету (апарату)  
     міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
24.04.2019                                  №  

 
Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 

за адресою: м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної особи - 

підприємця Бурлаченка Олега Володимировича 

 
 Керуючись статтею 40, часиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.12.2003  року № 2067 «Про затвердження Типових правил 
розміщення зовнішньої реклами», 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 Бурлаченка Олега Володимировича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою - підприємцем Бурлаченком Олегом 
Володимировичем договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою за 
паспортом прив’язки  тимчасової споруди від 11.03.2019 року № 6, щодо 
розміщення рекламного засобу (білборду) № 30 загальною площею 
благоустрою - 24 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
вул. Степова, згідно схеми М 1:500, строком на 2 роки 11 місяців з дати 
надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, з можливістю 
пролонгації на строк дії паспорту прив’язки. 
    2. Рекомендувати фізичній особі - підприємцю Бурлаченку Олегу 
Володимировичу подати заяву про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами за встановленою формою,  до заяви додати фотокартку 
або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на 
якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного 



засобу з конструктивним рішенням і не розміщувати рекламний засіб 
(білборд) до отримання дозволу за встановленою формою.  
 
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   міського 
голови   Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                    А.П.Глущенко 

 
     Проект підготовлений відділом земельних  
     відносин виконавчого комітету (апарату)  
     міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  24.04.2019                                  №  

 
Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 

за адресою: м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної особи - 

підприємця Мукієнко Алли Андріївни 

 

 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 Мукієнко Алли Андріївни, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою - підприємцем Мукієнко Аллою 
Андріївною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 
(площадки з твердим покриттям) загальною площею благоустрою - 9 кв. м, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. Василя Тура, згідно 
план - схеми М 1:500, терміном до 06.05.2019 року для сезонної виносної 
торгівлі квітами на передодні Великодніх свят. 
    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                         А.П.Глущенко 

      Проект підготовлений відділом земельних 
      відносин виконавчого комітету (апарату) 
      міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 24.04.2019                                       №  

                               
Про присвоєння адреси нежитловій будівлі в м. Татарбунари, за 

клопотанням Татарбунарського сільського споживчого товариства 

 
          Керуючись статями 31, 52, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання 
Татарбунарського сільського споживчого товариства, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Присвоїти нову адресу об’єктам нерухомого майна, які 
знаходяться на земельній ділянці, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0334, площею - 0,0102 га: Одеська область, 
Татарбунарський район, місто Татарбунари, вулиця 23 Серпня, 44-а, замість 
старої адреси: Одеська область, Татарбунарський район, місто Татарбунари, 
вулиця 23 Серпня, 44. 

 
2. Зобов’язати Татарбунарське сільське споживче товариство 

здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права за новою 
адресою.  

 
         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                     А.П.Глущенко 
 

      Проект підготовлений відділом земельних 
      відносин виконавчого комітету (апарату) 
      міської ради 
 



13 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 24.04.2019                                  №  

                               
Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом 

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою Кічука 

Олександра Афанасійовича 

 
 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 Кічука Олександра 
Афанасійовича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Визнати доцільним розміщення групи тимчасових споруд за 
паспортом прив’язки  Кічуком Олександром Афанасійовичем для 
провадження підприємницької діяльності з надання послуг шиномонтажу, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, на вул. Степова, 
орієнтовною загальною площею благоустрою - 280 кв. м, з них під 
тимчасовими спорудами – 100 кв. м, згідно ситуаційної схеми М 1:500. 
     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                      А.П.Глущенко 

     Проект підготовлений відділом земельних  
     відносин виконавчого комітету (апарату)  
     міської ради 
 



14  питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 24.04.2019                                  №  
 
Про присвоєння адреси 

нежитловій будівлі, за заявою 

Сиротенко Ольги Петрівни 

  
         Відповідно до статей 31, 52, частини шостої статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Сиротенко 
Ольги Петрівни, договір купівлі-продажу від 20.09.2001,  по етажний план 
від 08.08.2001 року,  складений КП «Татарбунарське БТІ та РОН», 
експлікацію внутрішніх площ до плану, державний акт на право власності на 
земельну ділянку від 05.07.2010,  виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
       1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі - магазину який складається з 
нежитлових приміщень № 1 торгового залу, площею 35,2 м. кв., № 2 склад, 
площею 38,0, кладова № 3,площею 13,1 м. кв. та належить на праві приватної 
власності  Сиротенко Ольгі Петрівні, а саме:  м. Татарбунари, вул. В. Тура , 
15, нежитлова – будівля (магазин) № 13. 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.П. Глущенко   
 

 
 
    Проект рішення підготовлено головним спеціалістом-
    юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 


	Відповідно до ЗУ «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012року № 5203-VI, до адміністративних послуг прирівнюється також надання органом місцевого самоврядування, або посадовими особами, довідок. З початку року та станом на 31.12.2018 року відд...
	Начальник відділу                                                                     І.І.Ватаманюк

