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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської рад 

 

29.05.2019    Зала  засідань  міської    ради   

14.00 

 1. Про     підсумки      роботи     житлово  - комунального господарства 

в осінньо-зимовий період 2018-2019 року  та заходи щодо підготовки до 

опалювального сезону 2019-2020 року. 

 2. Про підсумки виконання міського  бюджету за  І квартал 2019 року . 

 3. Про    підсумки   виконання   основних показників   програми       

соціально-економічного та культурного   розвитку   м. Татарбунари  за 

січень-березень 2019  року. 

 4. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2019 році. 

 5. Про  роботу  управління  майном комунальної  власності та 

забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської  міської  ради  у  2018   

році. 

 6. Про  затвердження   заходів  з  патріотичного виховання молоді м. 

Татарбунари на 2019 рік. 

 7. Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою фізичної 

особи – підприємця Базан Юлії Володимирівні. 

 8. Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою Піштой 

Світлани Валеріївни. 

 9. Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом 

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Горького, за заявою фізичної 

особи – підприємця Федорової Вікторії Вікторівни. 

 10. Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою фізичної 

особи – підприємця Акімової Тетяни Георгіївни. 

 11. Про доцільність проведення заходів благоустрою за адресою м. 

Татарбунари, вул. Степова, за листом Всеукраїнської громадської організації 

«ФЕДЕРАЦІЯ МАКОТОКАЙ КАРАТЕ УКРАЇНИ», заявою фізичної особи – 

підприємця Короленка Вадима Івановича. 

 12. Різне. 

 

 

 

 

 



 

1 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

29.05.2019                                  №  

 

Про     підсумки      роботи     житлово  - комунального господарства в 

осінньо-зимовий період 2018-2019 року  та заходи щодо підготовки до 

опалювального сезону 2019-2020 року 

 

 Відповідно до статей 30,  40, частини шостої статті 59 Закону  України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію  

заступника міського голови Лєсніченка О.В.  про підсумки роботи житлово-

комунального господарства в осінньо-зимовий період 2018-2019 року та 

заходи щодо підготовки до опалювального сезону 2019-2020 року, 

виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

підсумки роботи житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий 

період 2018-2019 року та заходи щодо підготовки до опалювального сезону 

2019-2020 року  прийняти до відома (додається). 

  

 2. Керівникам комунальних закладів, піжприємств забезпечити 

підготовку до опалювального сезону 2019-2020 року. 

 

 3. Контроль за  виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 Міський голова            А.П. Глущенко 

 

 

       Проект рішення підготовлено  

       виконавчим комітетом (апаратом)  

       міської ради 



2 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.05. 2019                                №   

 

Про підсумки виконання міського  

бюджету за  І квартал 2019 року  

 

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

місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, 

заслухавши інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Лютикової Л.С.  «Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 

2019 року», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію  начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Лютикової Л.С.  «Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 

2019 року» взяти до відома (додається). 

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

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 
29.05.2019                                №  

 

Про    підсумки   виконання   основних показників   програми       

соціально-економічного та культурного   розвитку   м. Татарбунари  за 

січень-березень 2019  року 

 

   Керуючись   підпунктом 1 пункту «а»  статті  27  Закону України   

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши інформацію 

заступника міського голови Лєсніченка О.В. про виконання основних 

показників програми соціально-економічного та культурного розвитку м.  

Татарбунари  за січень-березень 2019  року, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 
 

   В И Р І Ш И В : 

 

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

виконання основних показників програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м.  Татарбунари  за січень-березень 2019  року  взяти  

до  відома  (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 Міський голова                                                    А.П.Глущенко 
 

 
 

       Проект рішення підготовлено  

       виконавчим комітетом (апаратом)  

       міської ради 

 

 



4 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
29.05. 2019                                №  

        

Про організацію оздоровлення та 

відпочинку дітей в 2019 році 

 

Відповідно статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, 

заслухавши  інформацію завідувача сектору з питань бюджету та інвестицій 

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Кравець Н.О. «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 

році», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію  завідувача сектору з питань бюджету та інвестицій 

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Кравець Н.О. «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 

році» взяти до відома (додається). 

2. Затвердити порядок оздоровлення та відпочинку дітей в 2019 році 

(додається). 

3. Начальнику відділу, головному бухгалтеру відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютиковій Л.С. 

забезпечити виділення коштів на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 

відповідно затверджених видатків міського бюджету на 2019 рік та 

затвердженого порядку. 

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

 

       Проект рішення підготовлено  

       виконавчим комітетом (апаратом)  

       міської ради 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення  виконавчого  

комітету міської ради 

від 29.05.2019 

№  

 

 

Порядок  

оздоровлення та відпочинку дітей в 2019 році  

 

1. Загальні положення 

 

1.1. До дитячих закладів оздоровлення  та відпочинку  направляються  

діти віком  від  7 до 16 років, які навчаються в загальноосвітніх навчальних 

закладах м.  Татарбунари,  проживають  у м.  Татарбунари. 

1.2. Бюджетні кошти спрямовуються виконавчим  комітетом   

Татарбунарської міської ради   на організацію  оздоровлення та відпочинку 

дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки,  а саме: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з багатодітних сімей; 

- дітей з малозабезпечених сімей; 

- дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській 

АЕС; 

-  талановитих та обдарованих дітей – переможців всеукраїнських,  

обласних,  районних,  міських  конкурсів,  олімпіад, фестивалів, змагань, 

спартакіад; 

-   відмінники  навчання; 

-  дітей, батьки  яких  є  учасниками АТО; 

-  діти,  батьки  яких мобілізовані  в ЗСУ; 

-  дітей, які  є  членами міського  шахово-шашкового клубу; 

-  дітей,  які  є  членами   міської  команди  з футболу; 

- діти з неповних сімей. 

 

1.3.  Путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, придбані 

за рахунок бюджетних коштів, надаються безоплатно. 

1.4. У випадку дострокового виїзду дитини з дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку сума коштів від вартості путівки, які залишилися 

невикористаними, не повертається. 

 

2. Порядок надання путівок до дитячих закладів оздоровлення  

та відпочинку 

 

2.1. Підбір та направлення дітей пільгових категорій  до дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється виконавчим  комітетом 

(апаратом)  Татарбунарської міської ради  відповідно до цього Порядку з 



урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на 

забезпечення путівкою до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку один 

раз на рік. 

2.2 Виконавчий  комітет (апарат)   Татарбунарської   міської ради  

розглядає заяви батьків або осіб, які  їх замінюють, щодо направлення дітей 

до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, формує  проект   

розпорядження  міського голови про затвердження списків дітей, які 

направляються до визначених закладів. Підставою для видання такого   

розпорядження є документи, зазначені в пункті 3.1 розділу 3 цього Порядку, 

які мають зберігатися  у  виконавчому  комітеті (апараті)  Татарбунарської  

міської ради упродовж  3 років. 

2.3. На підставі  розпорядження  міського голови заповнюються бланки 

путівок, які засвідчуються підписом керівника та печаткою  виконавчого 

комітету  міської  ради. 

2.4. Оформлені належним чином путівки передаються в дитячий заклад 

оздоровлення та відпочинку при заїзді дітей на оздоровчу зміну.  

2.5. Дітям путівки на руки не видаються. 

2.6. Для надання путівки одному з батьків або особам, які їх замінюють, 

які направляються до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з дітьми 

пільгових категорій необхідно пред'явити оригінал паспорта та надати 

ксерокопію цього документа.  

 

3. Перелік документів, необхідних для отримання путівки до  

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

 

3.1. До  виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради,  на який 

покладено виконання вимог цього Порядку, подаються відповідні документи: 

-  заява батька (матері) або осіб, що їх замінюють; 

-  згода на обробку персоніфікованих даних заявника; 

-   довідка з місця проживання; 

-  копія свідоцтва про народження дитини; 

-   документ,  що засвідчує статус дитини (дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

-  копія  рішення  суду  або свідоцтва  про  розірвання  шлюбу 

(дітям з неповних сімей); 

-  копія   довідки   учасника  АТО  або  посвідчення   учасника  

бойових дій (дітям, батьки яких  є учасниками АТО); 

        -  копія  довідки   про   мобілізацію  в ЗСУ (дітям, батьки яких 

мобілізовані  в ЗСУ);  

- довідка про призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям (дітям із малозабезпечених сімей); 

- копія посвідчення дитини з багатодітної сім`ї (дітям із багатодітних 

сімей); 



-  копія посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської 

катастрофи (дітям, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській 

АЕС); 

- копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що 

підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата дипломанта,  переможця 

олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади, всеукраїнського, 

обласного, міського  рівнів,  отриманих  упродовж останніх 3-х років 

(обдарованим та талановитим дітям); 

- копія табелів успішності за останніх два начальних років. У табелі 

враховуються тільки річні (підсумкові) оцінки (для відмінників навчання); 

-   списки   дітей  учасників міського шахово-шашкового  клубу, які 

надає  завідувач комунальної установи  «Міський шахово-шашковий  клуб 

ім. В.М. Максимчука» (для  учасників  шахово-шашкового клубу); 

-  списки   дітей  учасників  міської команди з футболу, які  надає  

завідувач комунальної установи стадіон «Колос» (для  учасників   міської  

футбольної  команди); 

-  копія свідоцтва про розірвання шлюбу або копія рішення суду про 

розірвання шлюбу для дітей з неповних сімей або інші документи, які 

підтверджують статус сім’ ї. 

   

  3.2. Зазначені у пункті 3.1. документи не потребують нотаріального 

засвідчення. Їх копії засвідчуються відповідальними працівниками   

виконавчого комітету міської ради за наявності оригіналів документів. 

3.3. Перед відправленням діти, яким надається путівка для оздоровлення 

та відпочинку дітей пільгових категорій  проходять медичний огляд. На 

кожну дитину, яка направляється до дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку, оформляється медична карта. Карта заповнюється районною 

лікувально-профілактичною установою та відповідним закладом санітарно-

епідеміологічного нагляду. 

 

4. Проїзд дітей  до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

 

4.1. До дитячого закладу оздоровлення та відпочинку діти можуть 

прибувати з батьками, іншими законними представниками або у складі груп 

із особами, які їх супроводжують. 

4.2. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх 

замінюють), а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

4.5. Умови від'їзду дитини до місця постійного проживання 

узгоджуються з батьками, особами, які їх замінюють, та з виконавчим 

комітетом  Татарбунарської міської ради. 

 

5. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку 

 

5.1. Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених  

виконавчим комітетом   Татарбунарської міської ради  на  придбання путівок  



на оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку, здійснюється в установленому законодавством порядку. 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

міської ради                   Л.В.Коваль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.05.2019           №   

 

Про  роботу  управління  майном комунальної  власності та 

забезпечення благоустрою у місті  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   керівника управління  майном комунальної власності та 

забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської  міської  ради Даскалєску 

О.Є.  про роботу управління  майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою у місті Татарбунарської  міської  у 2018  році, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Інформацію  керівника управління  майном комунальної власності та 

забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської  міської  ради Даскалєску 

О.Є.  про роботу управління  майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою у місті Татарбунарської  міської  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  

        Управлінням майном   

        комунальної власності та  

        забезпечення благоустрою у  

        місті 



6 питання 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.05.2019                                  №  
 

Про  затвердження   заходів  з  

патріотичного виховання молоді 

м. Татарбунари на 2019 рік 

 

Відповідно до статті 40, частини шостої статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України  від 

12.06.2015 року №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від  18 жовтня 2017 р. № 743-р  «Про затвердження 

плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2017-2020 роки», виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити  заходи  з  патріотичного виховання молоді м. 

Татарбунари на 2019 рік (додаються). 

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти за заступника 

міського голови Лєсніченка О.В., керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету міської ради Коваль Л.В. 

 

Міський голова        А.П. Глущенко 

        

       Проект рішення підготовлено  

       виконавчим комітетом (апаратом)  

       міської ради 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення виконавчого комітету 

        Татарбунарської міської ради  

від 29.05.2019  

№  

 

Заходи щодо  національно-патріотичного виховання дітей  м. 

Татарбунари на 2019 рік 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведенн

я 

Відповідальні 

1. Проведення  заходів  до Дня вишиванки травень Виконавчий 

комітет, 

РВО 

 

2 Проведення  творчої майстерні з 

виготовлення українських патріотичних 

сувенірів «З Україною в серці»  

постійно Виконавчий 

комітет, 

РВО 

БДЮТ 

3  Участь у проведення тематичних заходів  

(виховні години, конференції, Уроки 

мужності, лінійки, круглі столи, урочисті 

вечори, зустрічі) до : 

  

 закінчення ІІ світової війни вересень Виконавчий 

комітет, 

РВО 

 

 Міжнародного дня писемності вересень Виконавчий 

комітет, 

РВО 

 

 Дня Татарбунарського повстання вересень Виконавчий 

комітет, 

РВО 

 

 Міжнародного дня миру вересень Виконавчий 

комітет, 

РВО 

 

 Дня людей похилого віку та Дня ветерана  жовтень Виконавчий 

комітет, 

РВО 

 



 Дня захисника Вітчизни, Дня українського 

козацтва 

жовтень Виконавчий 

комітет, 

РВО 

 

 Дня української писемності та мови жовтень Виконавчий 

комітет, 

РВО 

 

 Дня гідності і свободи листопад Виконавчий 

комітет, 

РВО 

 

 Дня пам’яті жертв голодомору і 

політичних репресій в Україні 

листопад Виконавчий 

комітет, 

РВО 

 

 Міжнародного дня волонтерів грудень Виконавчий 

комітет, 

РВО 

 

 Дня Збройних Сил України грудень Виконавчий 

комітет, 

РВО 

 

 Дня вшанування учасників ліквідації 

аварії на Чорнобильській АЕС 

грудень Виконавчий 

комітет, 

РВО 

 

 

 Керуючий   справами   (секретар) 

 виконавчого комітету міської ради      Л.В.Коваль 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 



7 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  29.05.2019                                      №  

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою 

фізичної особи – підприємця Базан Юлії Володимирівні 

 

 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 паспорт прив’язки групи тимчасових споруд фізичної 

особи – підприємця Базан Юлії Володимирівні, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Укласти з фізичної особою – підприємцем Базан Юлією 

Володимирівною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 

згідно паспорту прив’язки групи тимчасових споруд від 05.05.2017 року 

№21, для провадження підприємницької діяльності з торгівлі 

непродовольчими товарами, щодо тимчасової споруди № 39 загальною 

площею благоустрою площею 24 кв. м, з них під тимчасовою спорудою 15 

кв.м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. 23 Серпня, 

строком на 2 роки 11 місяців. 

    

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                               А.П.Глущенко 

  Проект підготовлений відділом земельних  відносин   

  виконавчого комітету (апарату) міської ради 



8  питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  29.05.2019                                  №  

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою 

Піштой Світлани Валеріївни 

 

 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 Піштой Світлани Валеріївни, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Укласти з Піштой Світланою Валеріївною договір пайової участі в 

утриманні об’єкту благоустрою площею 9 кв. м, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, вул. 23 Серпня, строком на 1 рік  з дати 

прийняття рішення. 

    

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 



9  питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 29.05.2019                                  №  

                               

Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом 

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

фізичної особи – підприємця Федорової Вікторії Вікторівни 

 

 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 фізичної особи – підприємця 

Федорової Вікторії Вікторівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Визнати доцільним розміщення групи тимчасових споруд за 

паспортом прив’язки  фізичною особою – підприємцем Федоровою 

Вікторією Вікторівною для провадження підприємницької діяльності з 

торгівлі, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. 

Горького, орієнтовною площею території благоустрою – 90 кв. м, з них під 

тимчасовими спорудами – 55 кв. м, згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

2. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Федорову Вікторію 

Вікторівну: 

2.1.Отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, виданий 

відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлового комунального господарства Татарбунарської 

райдержадміністрації та надати його копію виконавчому комітету разом із 

заявою на проведення заходів благоустрою за встановленою формою. 



    2.2. Не приступати до розміщення групи тимчасових споруд без 

погодження місця розташування групи тимчасових споруд у 

Татарбунарських районних електричних мережах АТ «Одесобленерго», 

Товаристві з обмеженою відповідальністю «АТРАКОМ»,  Публічному 

акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», Комунальному підприємстві 

«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» та отримання дозволу на проведення заходів 

благоустрою за встановлено формою. 

      2.3. Укласти з виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради 

договір пайової участі на утримання об’єкту благоустрою. 

          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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 29.05.2019                                  №  

                               

Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом прив’язки 

за адресою:  м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою фізичної особи – 

підприємця Акімової Тетяни Георгіївни 

 

 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 фізичної особи – підприємця 

Акімової Тетяни Георгіївни, виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за 

паспортом прив’язки  фізичною особою – підприємцем Акімовою Тетяною 

Георгіївною для провадження підприємницької діяльності з надання послуг 

шиномонтажу, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. 23 

Серпня, орієнтовною площею території благоустрою – 24 кв. м, з них під 

тимчасовою спорудою – 8 кв. м, згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

2. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Акімову Тетяну 

Георгіївну: 

   2.1.Отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди, виданий відділом 

містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового 

комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації та надати 

його копію до виконавчого комітету разом із заявою на проведення заходів 

благоустрою за встановленою формою; 



      2.2. Не приступати до розміщення тимчасової споруди без погодження 

місця розташування тимчасової споруди у Татарбунарських районних 

електричних мережах АТ «Одесобленерго», Товаристві з обмеженою 

відповідальністю «АТРАКОМ»,  Публічному акціонерному товаристві 

«УКРТЕЛЕКОМ», Комунальному підприємстві «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» 

та отримання дозволу на проведення заходів благоустрою за встановлено 

формою. 

       2.3. Укласти з виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради 

договір пайової участі на утримання об’єкту благоустрою. 

           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 порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  29.05.2019                                  №  

 

Про доцільність проведення заходів благоустрою за адресою м. 

Татарбунари, вул. Степова, за листом Всеукраїнської громадської 

організації «ФЕДЕРАЦІЯ МАКОТОКАЙ КАРАТЕ УКРАЇНИ», заявою 

фізичної особи – підприємця Короленка Вадима Івановича 

 

 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 

розглянувши лист Всеукраїнської громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ 

МАКОТОКАЙ КАРАТЕ УКРАЇНИ», заяву фізичної особи – підприємця 

Короленка Вадима Івановича, виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою на 

добровільних засадах за благодійної підтримки фізичної особи – підприємця 

Короленка Вадима Івановича, шляхом озеленення, встановлення огорожі та 

облаштування спортивно-оздоровчого комплексу (майданчику), без 

облаштування капітальних споруд, за адресою Одеська область, 

Татарбунарський район, місто Татарбунари, вулиця Степова, згідно план-

схеми М 1:500, орієнтовна площа благоустрою – 600 кв.м (15м х 40м). 

 

2. Зобов’язати заявників: 

 

2.1. Розробити проект благоустрою території та подати його на 

погодження виконавчому комітету Татарбунарської міської ради разом із 

заявою на отримання дозволу виконавчого комітету на проведення заходів 

благоустрою за встановленою за формою. 

 

2.2. Не приступати до благоустрою території без отримання дозволу 

виконавчого комітету за встановленою формою. 

 

 



2.3.   Погодити проект благоустрою території у Татарбунарських 

районних електричних мережах АТ «Одесобленерго», Публічному 

акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», Комунальному підприємстві 

«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК»,. 

 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченко О.В. 

 

Міський голова                                             А.П.Глущенко 

 

     Проект підготовлений відділом земельних  

     відносин виконавчого комітету (апарату)  

     міської ради 

 

 


