
1.  Доповнити порядок денний наступними питаннями: 
 «37. Про поновлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами 
(білбордів) та укладання договорів пайової  участі в утриманні об’єкту 
благоустрою за адресами м. Татарбунари, вул. Василя Тура та вул. Степова, 
за заявою фізичної особи – підприємця Дімогло Руслана Ілліча. 
 38. Про доцільність проведення заходів благоустрою з облаштування 
дитячого ігрового майданчика за адресою: м. Татарбунари, вул. 
Першотравнева, за зверненням Христича І.І. 
 39. Про доцільність проведення заходів благоустрою з облаштування 
дитячого ігрового майданчика за адресою: м. Татарбунари, вул. Горького-
Тимошенка, за колективною заявою Літвінової Альони Володимирівни та 
інших мешканців вулиць Тимошенко, Горького та 16 Вересня. 
 40. Про доцільність проведення заходів благоустрою з облаштування 
дитячого ігрового майданчика за адресою м. Татарбунари, вул. Суворова 
Партизанська, за колективною заявою Ротар Лілії Мусаїбовни  та інших 
мешканців вулиць Суворова, Партизанської, Василя Тура. 
 41. Про створення  робочої групи з  підготовки  пропозицій щодо 
визначення місця для розміщення  вуличних спортивних тренажерів. 
 42. Про погодження  ескізу пам’ятника мешканцям міста Татарбунари, 
що були учасниками першої світової війни. 
 43. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Балашової 
Марії Степанівни. 
 44. Про присвоєння окремої адреси частині  житлового будинку по 
вулиці Армійська, 6 за заявою Маркової Майї Павлівни. 
 45. Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради  від  24. 04. 2019 р.  № 37 «Про  присвоєння  
окремої  адреси  частині квартири № 10 по вулиці І. Кожедуба, 32 за заявою 
Янакі Леоніда Івановича». 
 46. Про надання адресної матеріальної допомоги жителям міста. 
 47. Про доцільність проведення заходів благоустрою з облаштування 
громадської зупинки за адресою м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою 
фізичної особи – підприємця Молога Олега Петровича. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



37 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  29.05.2019                                       №  

                               
Про поновлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами (білбордів) 

та укладання договорів пайової  участі в утриманні об’єкту благоустрою 

за адресами м. Татарбунари, вул. Василя Тура та вул. Степова, за заявою 

фізичної особи – підприємця Дімогло Руслана Ілліча 

 
 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 29.12.2003 року № 2061 «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 фізичної 
особи – підприємця Дімогло Руслана Ілліча, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.  Поновити до 27.07.2021 року термін дії дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами від 27.07.2006 року фізичній особі – підприємцю 
Дімогло Руслану Іллічу на розміщення білборду № 13, для провадження 
підприємницької діяльності з надання рекламних послуг, м. Татарбунари, 
вул. Василя Тура, відповідно до топогеодезичного знімку місцевості 
(М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу.  

2.  Поновити до 27.07.2021 року термін дії дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами від 27.07.2006 року фізичній особі – підприємцю 
Дімогло Руслану Іллічу на розміщення білборду № 34, для провадження 
підприємницької діяльності з надання рекламних послуг, м. Татарбунари, 
вул. Степова, відповідно до топогеодезичного знімку місцевості (М 1:500) з 
прив'язкою місця розташування рекламного засобу.  



3. Укласти з фізичної особою – підприємцем Дімогло Русланом Іллічем 
договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою на розміщення 
зовнішньої реклами - білборду № 13, для провадження підприємницької 
діяльності з надання рекламних послуг, площею благоустрою площею 12 кв. 
м, , за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. Василя Тура, 
терміном до 27.07.2021 року. 

4. Укласти з фізичної особою – підприємцем Дімогло Русланом Іллічем 
договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою на розміщення 
зовнішньої реклами - білборду № 34, для провадження підприємницької 
діяльності з надання рекламних послуг, площею благоустрою площею 12 кв. 
м, , за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. Степова, 
терміном до 27.07.2021 року. 

5. 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            29.05.2019                                  №  
 
Про доцільність проведення заходів благоустрою з облаштування 
дитячого ігрового майданчика за адресою: м. Татарбунари, вул. 
Першотравнева, за зверненням Христича І.І. 
 
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
розглянувши заяву  Христича І.І., виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою на 
добровільних засадах, шляхом облаштування дитячого ігрового майданчику 
озеленення, встановлення огорожі, лавок, бордюрного каменю, без 
облаштування капітальних споруд, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, місто Татарбунари, на розі вулиць Першотравнева, 
згідно план-схеми М 1:500, орієнтовна площа благоустрою – 250 кв. м. 

 
2. Зобов’язати заявника: 
2.1.  Погодити план-схему благоустрою дитячого ігрового 

майданчика у Татарбунарському районі електричних мереж АТ 
«Одесаобленерго», Публічному акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», 
Комунальному підприємстві «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

2.2. Не приступати до благоустрою території без отримання дозволу 
виконавчого комітету 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 



39 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   29.05.2019                                  №  
 
Про доцільність проведення заходів благоустрою з облаштування 
дитячого ігрового майданчика за адресою: м. Татарбунари, вул. 
Горького-Тимошенка, за колективною заявою Літвінової Альони 
Володимирівни та інших мешканців вулиць Тимошенко, Горького та 16 
Вересня 
 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши колективну заяву Літвінової Альони 
Володимирівни та інших мешканців вулиць Тимошенко, Горького та 16 
Вересня (32 особи), виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою на 
добровільних засадах, шляхом облаштування дитячого ігрового майданчику 
озеленення, встановлення огорожі, лавок, бордюрного каменю, без 
облаштування капітальних споруд, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, місто Татарбунари, у сквері на розі вулиць Горького 
Тимошенко, згідно план-схеми М 1:500, орієнтовна площа благоустрою – 40 
кв. м. 

 
2. Зобов’язати заявників: 
2.1.  Погодити план-схему благоустрою дитячого ігрового 

майданчика у Татарбунарському районі електричних мереж АТ 
«Одесаобленерго», Публічному акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», 
Комунальному підприємстві «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

2.2. Не приступати до благоустрою території без отримання дозволу 
виконавчого комітету 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 



40 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                     №  
 
Про доцільність проведення заходів благоустрою з облаштування 
дитячого ігрового майданчика за адресою м. Татарбунари, вул. Суворова 
Партизанська, за колективною заявою Ротар Лілії Мусаїбовни  та інших 
мешканців вулиць Суворова, Партизанської, Василя Тура 
 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши колективну заяву Ротар Лілії Мусаїбовни  
та інших мешканців вулиць Суворова, Партизанської, Василя Тура (22 
особи), виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою на 
добровільних засадах та за підтримки виконавчого комітету, шляхом 
облаштування дитячого ігрового майданчику, озеленення, встановлення 
огорожі, лавок, без облаштування капітальних споруд, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, місто Татарбунари, у сквері на розі вулиць 
Суворова - Партизанська, згідно план-схеми М 1:500, орієнтовна площа 
благоустрою – 650 кв.м. 

2. Зобов’язати заявників: 
2.1.  Погодити план-схему благоустрою дитячого ігрового 

майданчика у Татарбунарському районі електричних мереж АТ 
«Одесаобленерго», Публічному акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», 
Комунальному підприємстві «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

2.2. Не приступати до благоустрою території без отримання дозволу 
виконавчого комітету 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 



 41 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
29.05.2019                №                            

  
 

Про створення  робочої групи з  підготовки  пропозицій щодо 

визначення місця для розміщення  вуличних спортивних тренажерів 

 
 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення місця для 
розміщення  вуличних спортивних тренажерів, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

 
 

 1. Створити робочу групу з  підготовки  пропозицій щодо визначення 
місця для розміщення  вуличних спортивних тренажерів у складі що 
додається. 
 
 2. Робочій групі підготувати пропозиції щодо визначення місця для 
розміщення  вуличних спортивних тренажерів   для розгляду на наступному 
засіданні виконавчого комітету.  
 
 3. 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 
 

 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
міської ради 
від 29.05.2019 
№  

 
Склад робочої групи з  підготовки  пропозицій щодо визначення місця для 

розміщення  вуличних спортивних тренажерів 

 
Лєсніченко Олександр 
Вадимович 

− заступник міського голови, голова 
робочої групи; 

 
Коваль Лариса Василівна  
 
 
 
 
Катанов Ігор 
Володимирович  
 

 
− керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради, заступник голови робочої 
групи;  

− начальник відділу земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської 
ради, секретар робочої групи; 

 
Члени робочої групи: 

Даскалєску Ольга 
Євдокимівна 

− керівник Управління  майном 
комунальної власності та забезпечення 
благоустрою у місті Татарбунарської 
міської ради;  

 
Лютикова Любов 
Семенівна 
 
 
 

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

Олійник Галина 
Гаврилівна 
 

− головний спеціаліст відділу з питань 
діловодства та контролю - секретаріату 
ради та виконавчого комітет 
Татарбунарської міської ради; 



Судак  Ігор Анатолійович − завідувач КУ стадіон «Колос»; 

Федоров Андрій 
Порфирійович 

− завідувач КУ «Міський шахово-
шашковий клуб ім. Максимчука В.М.» 

Очинський Олександр 
Михайлович 

− член виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



42 питання 
 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
29.05.2019                                                                                             № 
 
Про погодження  ескізу пам’ятника мешканцям міста Татарбунари, що  

були учасниками першої світової війни  

 

Відповідно до підпункту 5 пункту «б» статті 31, частини шостої статті 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», пункту 3 рішення 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 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»,   виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

          1. Погодити ескіз пам’ятника мешканцям міста Татарбунари, що були 
учасниками першої світової війни.   
 

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 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            29.05.2019                                  №  
 
Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Балашової Марії 

Степанівни 

  
         Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Балашової М.С., 
свідоцтво про право власності від 16.05.1997 р.,  схематичного плану 
складеного ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН»,  поетажного плану будівлі 
від 31.03.1997 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
         ВИРІШИВ: 
 
       1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі – магазину, який складається з 
нежитловго приміщення № 1, площею 20,5 м. кв., та належить на праві 
приватної власності  Балашової Марії Степанівні, а саме:  м. Татарбунари, 
вул. В. Тура , 15, нежитлова – будівля (магазин) № 6 Б. 

        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 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
29.05.2019                                              №  
 
Про присвоєння окремої адреси частині  житлового будинку по вулиці 

Армійська, 6 за заявою Маркової Майї Павлівни 

 
      Керуючись статтею  30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Маркової М.П., 
рішення Татарбунарського районного суду від 20.11.2017 справа 
№515/1725/1 та від 15.03.2019 № 515/311/19, договір дарування від 
03.10.2003 № 4801, технічний паспорт на садибний/(індивідуальний) 
житловий будинок № 1552 від 05.02.2019 року, складений ТОВ 
«Татарбунарське районне бюро технічної інвентаризації», інформаційну 
довідку з ДРРП від 27.05.2019 за №168128655, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Відповідно до рішення Татарбунарського районного суду від 
15.03.2019 № 515/311/19 та договору дарування від від 03.10.2003 № 4801, 
присвоїти адресу окремій 35/50 частині житлового будинку по вул. 
Армійська, 6, яка належить Маркової Майї Павлівни,  а саме: № 1-1 веранда , 
№1-2 коридор, № 1-3 кухня,№1-4 кімната, №1-5 кімната,№2-1 коридор, № 2-
2 кухня, № 2-3 кімната, № 2-4 кімната наступну адресу:   м. Татарбунари, 
вул. Армійська, 6А. 

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 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
29.05.2019                                  №  
 
Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради  від  24. 04. 2019 р.  № 37 «Про  присвоєння  
окремої  адреси  частині квартири № 10 по вулиці І. Кожедуба, 32 за 
заявою Янакі Леоніда Івановича»   
 
           Керуючись  підпунктом 2 пункту «а», підпунктом 9 пунктом «б» статті 
30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву Янакі Леоніда Івановича від 24.05.2019 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  24. 04. 2019 р.  № 37 «Про  присвоєння  окремої  адреси  
частині квартири № 10 по вулиці І. Кожедуба, 32 за заявою Янакі Леоніда 
Івановича»   після слів  «а саме» зазначити: кімната № 1 площею 48,3 кв. м., 
кімната № 2 площею 15,9 кв. м., кімната № 3 площею 9,1 кв. м., кімната № 4 
площею 3,2 кв. м.,  кімната № 5 площею 3 кв. м., далі по тексту. 
 

   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 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 
29.05.2019                                      № 
   
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   травні 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 29.05.2019  
№____  

 
С П И С О К 

жителів міста на надання матеріальної допомоги на лікування, поховання в  
травні 2019 року 

 
 
 

№ 
з/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначе
ння 

допомоги 

Сума 
Грн. 

1. Сукманська 
Лідія Іванівна 

м. Татарбунари 
вул.Пушкіна,3б, 

кв.11   

 пенсіонерка лікування 1000,00 

2. Воронюк 
Олександр  
Павлович 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,14 

тимчасово не 
працює 

лікування 800,00 

3. Літвін 
Віра Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Київська,102 

пенсіонерка похованн
я  

співмешк
анця 

500,00 

4. Воронюк 
Павло Іванович 

м. Татарбунари 
вул. 

Каштанова,2, 
кв.15 

пенсіонер 
 

лікування 800,00 

5. Зечу 
Наталя 

Володимирівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Слов’янська,28  

пенсіонерка 
по 

інвалідності 

лікування 600,00 

6. Рунак 
Марія Андріївна 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,84а, 

кв.6 

Пенсіонерка, 
інвалід  II  

групи 

    
лікування 

1500,00 

7. Корецька 
Олена 

Терентіївна 

м. Татарбунари 
вул. Нагорна,58 

 

пенсіонерка лікування 700,00 

8.  Дяченко 
Анатолій 

м. Татарбунари 
вул.Барінова,9 

пенсіонер лікування 600,00 



Борисович 
9. Камерзан 

Євгенія Іванівна 
м. Татарбунари 
вул. В.Тура,52а, 

кв.2 

пенсіонерка лікування  700,00 

10.  Вережан 
Наталія  Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. Миру,26 

тимчасово не 
працює 

похованн
я брата 

500,00 

11. Ніколаєнко 
Іван Іванович 

м. Татарбунари 
вул. Миру,21 

пенсіонер лікування 600,00 

12. Ніколаєнко 
Наталія Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. Миру,21 

    
пенсіонерка, 

інвалід  II 
групи 

лікування 600,00 

13. Бєєв 
Дмитро  

Савелійович 

м. Татарбунари 
вул. 

Першотравнева,
31 

пенсіонер, 
учасник 

бойових дій 

лікування 1500,00 

14.  Карпова 
Ольга Василівна 

м. Татарбунари 
вул. В.Тура,2  

пенсіонерка лікування 600,00 

15.  Вихристюк  
Галина Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Лазарівська,2а 

тимчасово не 
працює 

лікування  700,00 

16. Грекова 
Віра Савівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Бесарабська,63 

пенсіонерка лікування 700,00 

    Всього 12400,00 
                  
 
 
 
 

Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету         Л.В.Коваль 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                  №  
Про доцільність проведення заходів благоустрою з облаштування 
громадської зупинки за адресою м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою 
фізичної особи – підприємця Молога Олега Петровича 
 
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Молога Олега Петровича, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою, на 
добровільних засадах за власний рахунок, шляхом облаштування громадської 
зупинки, за адресою Одеська область, Татарбунарський район, місто 
Татарбунари, на вулиці Новоселів, згідно план-схеми М 1:500, орієнтовна 
площа благоустрою – 15 кв.м. 

 
2. Зобов’язати заявника: 
2.1.  Погодити план-схему благоустрою з розміщення громадської 

зупинки у Татарбунарському районі електричних мереж АТ 
«Одесаобленерго», Публічному акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», 
Комунальному підприємстві «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

2.2. Не приступати до благоустрою території без отримання дозволу 
виконавчого комітету за встановленою формою. 
 
           3. Управлінню майном комунальної власності взяти на громадську 
зупинку після її облаштування по вул. Степова, м. Татарбунари га баланс. 
  
          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 



Про  хід виконання  програми соціально-економічного та 
культурного розвитку  м. Татарбунари  за  I  квартал  2019 року  
             

Житлово-комунальне господарство 
 
 Робота  житлово-комунального господарства  міста забезпечувала  

першочергові  потреби населення, підприємств та організацій міста  
необхідними послугами та  продовжувала  створювати  умови щодо їх 
покращення.   Станом на 01.04.2019 року видатки   бюджету  міста  на галузь  
склали   2241,9    тис. грн,     у  тому числі   на  благоустрій міста  -   1221,8   
тис. грн.   
 

  Враховуючи недостатнє забезпечення комунального підприємства 
«Водопостачальник» фінансовими ресурсами, постійні  неплатежі 
споживачів за отримані послуги  за рахунок   коштів   міського бюджету була 
надана  фінансова підтримка  підприємству в  сумі  686,2  на  оплату  
поточних видатків  (спожита електроенергію, послуги  за  проведення  
аналізів  питної  води  і  стічних вод).   

 На поліпшення  матеріально-технічної бази  підприємства  спрямовано   
кошти   бюджету розвитку  міського бюджету    333,9 тис. грн., з них   на  
придбання насосів  - 63,2 тис. грн.,  придбання  АВР  до дизельного 
генератора  - 140,5 тис. грн.,  придбання  корпусу до дизельного генератора -  
130,2 тис. грн. 

     З початку  року   для забезпечення  зовнішнього   освітлення      
УМКВ  ЗБМ  було виконано   поточний ремонт   електричних  мереж:   
замінено патронів -  22шт.,  замінено  електричні  лампи  в  загальній 
кількості  – 98 шт.,    замінено  алюмінієвий  кабель  - 53м,   виконано  
монтаж кабелю  СІП - 1206 м,  виготовлено і встановлено 16 кронштейнів.  
Замінено та встановлено 13  нових  світлодіодних  світильників  LED.    

    Планується  також  відновити  освітлення   по вул.  В. Тура. Частково 
вже виконано роботи (замінено  алюмінієвий  кабель   на кабель СІП,  
встановлено  світильники)  на  дільниці  від станції  технічного  
обслуговування  до  водонапірної   насосної  станції. 

На  утримання   та  забезпечення  надійної роботи   мереж  зовнішнього   
освітлення  міста  використано  40,5 тис. грн.  

 В зимовий   періоди    під час   ожеледиці   по  вулицям   міста  
Центральна,   Князєва,  Борисівська,  І. Кожедуба,   Горького,  Московська  
проводилось  посипання   доріг  та   пішохідних   доріжок   протиожеледним  
матеріалом   на   суму  4,0 тис. грн. 

Проводилась планова  робота    по  догляду   за зеленими 
насадженнями. Зокрема, видалено   сухостійні  та  аварійні дерева, проведено 
обрізку   дерев. 

 



 Проводились роботи   по  санітарній  очистці  міста.  Здійснювався  
покос  сухої трави,  підмітання   та  очищення  вулиць  та  доріжок,  збір  та  
вивезення сміття,  ліквідація  стихійних сміттєзвалищ. 

  По об’єктам комунального   господарства  за рахунок субвенції з   
державного бюджету  продовжено    фінансування    робіт   по проекту  
«Будівництво водонапірної   станції   за   адресою  вул. Степова, буд.6 м. 
Татарбунари, Одеської області».  В звітному  періоді  освоєно  1022,6 тис. 
грн.   За рахунок коштів міського бюджету   придбано  подрібнювач   на  
трактор  ВВП  на  суму  19,9 тис. грн., виконано   роботи по бурінню 
артсвердловини  по вул. Суворова на  суму 290,0 тис. грн.  

   Продовжувалися  роботи  по  інвестиційному  проекту   «Капітальний  
ремонт  адміністративної будівлі  з улаштуванням  центру  надання  
адміністративних послуг». В  звітному періоді   використано  158,7 тис. грн. 
бюджетних   коштів.  

  На утримання   дорожнього  господарства  використано 299,6 тис. 
грн., за рахунок  яких  проводився  капітальний ремонт   дорожнього 
покриття    по  вулиці  Гімназична  на площі 450 кв.м. 

   Надано   субвенції  на  видатки   пов’язані з  наданням  трансфертів   
до районного  та обласного  бюджетів   на  поточні  і капітальні  витрати  в 
сумі  849,6 тис. грн. , а саме: 

- відділу  освіти на   харчування пільгових категорій  учнів 1-4 класів  
загальноосвітніх шкіл міста - 390,0тис.грн.; 

- відділу освіти на придбання матеріалів  для  КЗ «ДНЗ (ясла-садок) 
«Колосок» - 14,6 тис.грн.; 

- відділу  освіти  на придбання  вугілля  для  опалювання  
дошкільних   закладів – 355,0 тис.грн.; 

- відділу  освіти  на придбання  матеріалів 8-Б класу  
Татарбунарської  ЗОШ  ім. В.З.Тура  - 15,0 тис.грн.; 

-  обласному  бюджету  на утримання   Татарбунарського  ПТАУ 
40,0 тис.грн.; 

-  відділу освіти на придбання меблів для  КЗ «ДНЗ (ясла-садок) 
«Колосок» - 10,0 тис.грн.; 

- КЗ  «Татарбунарська центральна  районна  лікарня»  на придбання 
медичного біохімічного  аналізатора  МБА-540 – 25,0 тис. грн.  
              
Соціальна політика  

Видатки міського бюджету на соціальний захист населення   склали  
57,6  тис.  гривень. 

Виконується міська програма «Милосердя в дії», в рамках якої в  I  
кварталі поточного року  за рахунок коштів міського бюджету  використано 
56,0 тис. гривень. 

Проведено виплату  одноразових  матеріальних допомог   на лікування, 
вирішення соціально-побутових проблем (ліквідація  наслідків  пожежі), 
поховання   ветеранам,  інвалідам,  пенсіонерам, учасникам АТО   на 



загальну суму 37,1 тис. грн.,  щорічну винагороду    двом  почесним 
громадянам  міста  в   сумі  2,4 тис. грн. 

З  нагоди   Дня   воїна – інтернаціоналіста  30  учасникам  бойових дій 
надано  одноразову  матеріальну  допомогу  на загальну  суму  15,0 тис. грн.  
        З міського  бюджету  по міській програмі «Поховання померлих 
безрідних  та  невідомих   громадян»   профінансовано  витрати  в сумі  1,7 
тис. грн.    на  проведення   поховання   одинокої   Лисенко  К.М.  
 
Культура 

Видатки на галузь «Культура» у  першому кварталі  2019 року склали 
73,4   тис. гривень.  З початку року в рамках  дії  міської  програми   
«Культурно-масових   та  мистецьких заходів  на 2019 рік»   проведено   
низку  культурно-мистецьких заходів    до  державних   та   професійних свят 
(День Соборності України,  День вшанування Героїв Небесної сотні,  День  
вшанування  учасників бойових дій  на території  інших держав, 
Міжнародний  жіночий  день 8 Березня), поздоровлення   ювілярів.  Було 
організовано   і  проведено     загальноміське   свято   «Маланка ходила…»,   
православне  свято  Хрещення  Господнє. 
 
Фізкультура і  спорт 

В  лютому  поточного року створено  комунальне підприємство 
«Спортивний клуб Татарбунари (рішенням Татарбунарської міської ради  від 
15.02.2019 року   № 777-VII) діяльність   якого  спрямована  на 
популяризацію  спорту,  організацію  фізкультурно-оздоровчої  та спортивно-
масової роботи в місті,  проведення масових  фізкультурно-оздоровчих 
заходів  та змагань  на території міста,  участь  в  районних,   обласних  та  
всеукраїнських  змаганнях, створення  належних  умов  для   занять спортом. 

Протягом 1  кварталу  2019 року  використані  підприємством  кошти  у  
сумі 124,7 тис. грн. направлено  на  виплату  заробітної  плати  115,4 тис. 
грн.,  оплату  транспортних послуг  для   поїздки   команди  «ФК 
«Татарбунари» (молодша група)   в  м. Одеса   для  участі  в  товариському  
матчі  з  командою  «Чорноморець»,   виплату   відрядження    для  участі  в 
чемпіонаті   України   з шашок  серед молоді  і юнаків (м. Кам’янське, 
Дніпропетровської обл.).                     

Правопорядок 

        В рамках реалізації програми  «Правопорядок»  на  2019 рік  з метою 
приведення у відповідність  вимог  публічної безпеки  та правил  
благоустрою  50,0 тис. грн.  бюджетних  коштів   направлено  на придбання  
восьми  камер   відеоспостереження. 

                     
    

Заступник міського голови              О.В. Лєсніченко 


