
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
29.05.2019                                  №  51 
 
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, підприємств забезпечити 
підготовку до опалювального сезону 2019-2020 року. 
 
 3. Контроль за  виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
 Міський голова            А.П. Глущенко 
 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
 
29.05. 2019                                №  52 
 
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  
 
 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 
29.05.2019                                № 53 

 
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 підсумки 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 
підсумки 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 
 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
29.05. 2019                                № 54 

        
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        А.П. Глущенко  
 
        
 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення  виконавчого  
комітету міської ради 
від 29.05.2019 
№ 54  

 
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         Л.В. Коваль  

 
 
 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
29.05.2019           № 55   
 
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 
 



 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.05.2019                                  №  56 
 
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 

        

        
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення виконавчого комітету 
        Татарбунарської міської ради  

від 29.05.2019  
№ 56 
 

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 
 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  29.05.2019                                             № 57 

                               
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 Володимирівни, 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 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  29.05.2019                                        №  58 

                               
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 

 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                  №  59 

                               
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 



Татарбунарському районі електричних мереж АТ «Одесаобленерго», 
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 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                             №  60 

                               
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 для надання 
послуг з торгівлі, 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 Татарбунарському районі 



електричних мереж АТ «Одесаобленерго», 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 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                               №  61 
 
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, частиною шостою статті 59 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 Татарбунарському 
районі електричних мереж  АТ «Одесаобленерго»,  Публічному 



акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», Комунальному підприємстві 
«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

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

 

 

Міський голова                                                А.П. Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
29.05.2019                             №  62 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Про надання  дозволу жителям  вулиць Польова, Миру, Нагорна  м. 
Татарбунари на  встановлення  дитячого  ігрового майданчику   

 
 Відповідно  статей  30, 40, частини шостої статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши колективне 
звернення  жителів вилиць Польова, Миру, Нагорна м. Татарбунари, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Дозволити  жителям  вулиць Польова, Миру, Нагорна  м. 
Татарбунари встановити  дитячий  ігровий майданчик на вільній земельній 
ділянці  на перехресті  вулиць Нагорна - Миру, з проведенням комплексного 
благоустрою території  загальною площею приблизно 1500 кв. м., згідно 
схеми благоустрою, що додається. 

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

  

Міський голова             А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
29.05.2019                          № 63  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Про надання  дозволу жителям  вулиць Дністровська, Вишнева, 
Тимошенко  м. Татарбунари на  встановлення  дитячого  ігрового 
майданчику   

 
 Відповідно  статей  30, 40, частини шостої статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши колективне 
звернення  жителів вулиць Дністровська, Вишнева, Тимошенко м. 
Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Дозволити  жителям  вулиць Дністровська, Вишнева, Тимошенко м. 
Татарбунари встановити  дитячий  ігровий майданчик на вільній земельній 
ділянці  на перехресті  вулиць Дністровська-Тимошенко, з проведенням 
комплексного благоустрою території  загальною площею приблизно 200 кв. 
м., згідно схеми благоустрою, що додається. 

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

  

 

Міський голова            А.П. Глущенко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
29.05.2019                            № 64 
 
Про  уповноваження    працівників  КП «Водопостачальник» 

Татарбунарської міської ради правом складати адміністративні 

протоколи   при    виконавчому  комітеті   Татарбунарської   міської 

ради  

 Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 38, 
частиною шостою статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  розглянувши клопотання КП «Водопостачальник» 
Татарбунарської міської ради,  виконавчий комітет  Татарбунарської міської 
ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 

  1. Уповноважити працівників  КП «Водопостачальник» 
Татарбунарської міської ради: 

заступника головного бухгалтера Іванченко Наталю Анатоліївну, 
бухгалтера-претензіоніста Стратюк Любов Євгенівну, 
контролера  Котович Ганну Сергіївну  
правом    складати     адміністративні протоколи   при    виконавчому  

комітеті   Татарбунарської   міської ради  за порушення правил благоустрою 
в м. Татарбунари.  
 

  2. Видати працівникам КП «Водопостачальник» Татарбунарської 
міської ради: заступнику головного бухгалтера Іванченко Наталі  
Анатоліївні, бухгалтеру-претензіоністу Стратюк Любові Євгенівні, 
контролеру Котович Ганні Сергіївні посвідчення уповноваженої особи. 
 

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

Міський голова            А.П. Глущенко 
  



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                              №  65 
 
Про присвоєння адреси нежитловій будівлі - магазину  за заявою  

Єлісеєва Олександра Євгеновича та Докової Тетяни Степанівни 

         Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Єлісеєва Олександра 
Євгеновича та Докової Тетяни Степанівни, договір купівлі-продажу від 
21.01.2004  № 182,    рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради від 21.02.2002  № 36, технічний паспорт складений КП «Татарбунарське 
БТІ та РОН» від 10.10.2000,  договір купівлі-продажу від 25.04.2001 № 1269, 
договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.09.2012 року № 2394,  
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
       1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі - магазину, власниками якої є 
Єлісеєв Олександр Євгенович та Докова Тетяна Степанівна, – м. 
Татарбунари, вул. В. Тура, 15/24 Л. 

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



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
29.05.2019                                                                                                       № 66 

Про взяття на квартирний облік громадян  за клопотанням  КНП 

«Татарбунарський ЦПМСД» 

         Керуючись підпунктом 2 частини «а» статті 30, частиною шостою статті 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 34 
Житлового кодексу Української РСР, постановою Ради Міністрів Української 
РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 
№ 470 «Про затвердження правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській 
РСР», розглянувши клопотання КНП «Татарбунарський ЦПМСД», 
враховуючи протокол засідання громадської комісії з житлових питань при 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від 03.05.2019 року, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку 
квартирного обліку громадян при виконкомі Татарбунарської міської ради: 

- Жукову Олену Олександрівну, 1992 року народження, як молодого 
спеціаліста – лікаря сімейної медицини  КНП «Татарбунарський ЦПМСД». 
 

2. Внести відповідні зміни до додатку № 1 рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 27.02.2019 року № 15 «Про затвердження 
списків квартирного обліку громадян у виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської ради». 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
 
 

Міський голова                                                                     А.П. Глущенко   
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
29.05.2019                                              № 67 
 
Про присвоєння окремої адреси частині  домоволодіння по вулиці 

Гімназична,  23  за заявою Волканової Олени Афанасіївни  

 
      Керуючись статтею  30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Волканової О.А., 
договір дарування від 03.10.2008, висновок щодо технічної можливості 
виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна від 02.02.2019, виконаного 
ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН», по етажний план від 27.03.1994 року,  
складений КП «Татарбунарське БТІ та РОН, витяг про реєстрацію права 
власності на нерухоме майно від 09.10.2008 за № 20520483, інформаційну 
довідку з ДРРП від 20.05.2019 № 167246506, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1.  Відповідно до висновку щодо технічної можливості виділу в натурі 
частки з об’єкта нерухомого майна від 02.05.2019, виконаного ТОВ 
«Татарбунарське РБТІ та РОН», присвоїти адресу окремій 48/600 частині 
домоволодіння по вул. Гімназична, 23, яка належить Волкановій Олені 
Афанасіївні,  а саме: тамбуру № 3 – 1, кухні № 3-2, кімнаті № 3-3, кімнаті № 
3-4, загальною площею 38,1 кв. м., наступну адресу:   м. Татарбунари, вул. 
Гімназична, 23, квартира № 3. 

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

 

Міський голова                                                          А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
29.05.2019                                                № 68 
  
Про присвоєння окремої  адреси частинам  житлового будинку по вулиці 

Гімназична,   29  за заявою Арсеній Ж.В., Семенюка В.Д., Семенюк Л.А. 

       
 Керуючись статтею 30, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву співвласників 
Арсеній Ж.В., Семенюка В.Д., Семенюк Л.А., свідоцтво про право на 
спадщину за законом від 18.04.2018 серія ННВ  785268, витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 
18.04.2018  за № 121077840, технічні паспорти № 1433 від 10.05.2019 
виготовлених ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН», рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради від 27.09.2007  № 243 «Про передачу в 
приватну власність, відповідно до Закону України «Про приватизацію» кв. № 
2 по вул. Октябирська, 29 м. Татарбунари», свідоцтво про право власності від 
23.10.2007, висновки щодо технічної можливості виділу в натурі частки з 
об’єкта нерухомого майна від 10.05.2019, виконані ТОВ «Татарбунарське 
РБТІ та РОН», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  

          1. Відповідно до висновків щодо технічної можливості виділу в натурі 
частки з об’єкта нерухомого майна - житлового будинку по вул. Гімназична 
№ 29  від 10.05.2019, виконаних ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН», 
присвоїти адресу окремим частинам житлового будинку № 29 по вул. 
Гімназична:  
 

½ частині, яка належить Арсеній Ж.В.,  а саме: веранда № 1-1, коридор 
№ 1-2,  кімнати № 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, кухня № 1-8, ванна № 1-9, туалет № 
1-10, комора № 1-11, загальною площею 106, 7 кв. м., наступну адресу:   м. 
Татарбунари, вул. Гімназична 29, кв. 1, 

 
½ частині, яка належить Семенюку В.Д., Семенюк Л.А.  а саме: веранда 

№ 2-1, коридор № 2-2, ванна № 2-3, кухня № 2-4,  кімнати № 2-5, 2-6, 2-7, 2-



8, 2-9, топочна № 2-10, туалет № 2-11, комора № 2-12, загальною площею 
109, 1 кв. м., наступну адресу:   м. Татарбунари, вул. Гімназична 29, кв. 2. 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 
Міський голова                                                А.П. Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
29.05.2019                                          №  69 
 
Про присвоєння адреси 

нежитловій будівлі, за заявою 

Завадської Наталії Антонівни 

  
         Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Завадської Н.А., 
свідоцтво про право власності від 15.11.1999 р.,  технічний паспорт на групу 
нежитлових приміщень № 2Б (магазин) від 14.05.2019 року,  складений ТОВ 
«Татарбунарське РБТІ та РОН»,  висновок  щодо технічної можливості 
виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна від 14.05.2019 р., 
виконаного ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН»,  витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку від 19.04.2019, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
       1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі – магазину, який складається з 
нежитлових приміщень № 2, площею 20,1 м. кв., та належить на праві 
приватної власності  Завадській Наталії Антонівні, а саме:  м. Татарбунари, 
вул. В. Тура , 15, нежитлова – будівля (магазин) № 2Б. 

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

 
 

Міський голова                                                                          А.П. Глущенко   
 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
29.05.2019                               № 70 

 
 
 
 

  Керуючись підпунктом 6 частини «б» статті 30, частиною шостою 
статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 
51, 52 Житлового кодексу Української РСР, постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 листопада 2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та 
умов надання у 2017 році субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/ реконструкцію малих 
групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/ 
придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла 
для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа, виготовлення проектно-кошторисної документації», розглянувши 
протокол засідань громадської комісії з житлових питань при виконавчому 
комітеті Татарбунарської міської ради №  від 21.05.2019 року,  виконком 
Татарбунарської міської ради 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Видати ордер на постійне проживання особі  з числа дітей - сиріт та 
дітей позбавленого піклування в віці до 23 років, з  врахуванням черговості, 
затвердженої рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
від 27.02.2019 року № 15 «Про затвердження списків квартирного обліку 
громадян у виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради», а саме: 

 
№ 
п/п 

ПІБ 
особи яка забезпечується 

житлом 

Дата 
народження 

Дата 
постановки 

на 
квартирний 
облік та № 

рішення 

Місце 
розташування 

наданого 
житла та 

розмір частки 

1 Дімітренко Олександр 
Валерійович 
 

28.06.1995 
 
09.04.1996 

24.04.2019 р. 
ріш. № 36 

29.08.2018 р. 

1/3 частина 
житлового 
будинку по 

Про видачу ордерів на заселення 

житлової площі 



Дімітренко Лариса 
Валеріївна 

ріш. № 112 вул. 
Партизанська, 
22 

 
2. Контроль за виконаням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                                           А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
29.05.2019                                                                                                        № 71 
 

Про розгляд та затвердження ескізного проекту виставкового залу на 

території колишньої  Татарбунарської фортеці 

 

 Відповідно до підпункту 5 пункту «б» статті 31, підпункту 10 пункту 
«б» статті 32, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 2 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», з метою підвищення туристичної привабливості міста, 
створення необхідних умов для популяризації та збереження культурної 
спадщини, захисту традиційного характеру середовища в інтересах 
нинішнього і майбутніх поколінь, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Погодити представлені проектні рішення щодо поетапного 
будівництва виставкового залу та допоміжних споруд на території колишньої 
Татарбунарської фортеці, розроблені науково – виробничим центром 
«ЕКОСТРОЙ і «К». 

1.1. Затвердити ескізний проект виставкового залу на території 
колишньої Татарбунарської фортеці, розроблений науково – виробничим 
центром «ЕКОСТРОЙ і «К»; 

1.2. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 
будівництва «Будівництво виставкового залу на території колишньої 
Татарбунарської фортеці у м. Татарбунари , Одеської області» у сумі 8633, 
243 тис. грн.; 

1.3. Внести на розгляд чергової сесії міської ради проект рішення 
щодо подальшого фінансування розробки робочого проекту будівництва 
виставкового залу та допоміжних споруд на території колишньої 
Татарбунарської фортеці. 

 
2. У межах наданих повноважень залучати громадськість та суб’єктів 

господарювання до проведення заходів щодо охорони і збереження  території 



та залишків колишньої Татарбунарської фортеці, вносити пропозиції та 
здійснювати заходи по залученню на договірних засадах коштів підприємств 
та організацій усіх форм власності на реалізацію проекту  у відповідності до 
п. 1.1. цього рішення. 
         
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 
 
 
Міський голова                                                                            А.П. Глущенко   
 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                  № 72 
 
Про присвоєння адреси приміщенню в  нежитловій будівлі,  за заявою 

Христича Івана Івановича та Федорової Надії Степанівни 

         Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви Христича Івана 
Івановича та Федорової  Надії Степанівни, свідоцтво про право власності  від 
17.04.1997,  акт про закінчення будівництва і введення в експлуатацію № 203 
від 17.04.1997, рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
від 17.04.1997 № 203, технічний паспорт складений КП «Татарбунарське БТІ 
та РОН», заяву про поділ земельної ділянки від 22.02.2019, витяг з 
державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності № 163597417 від 15.04.2019,  виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
       1. Присвоїти  ½ частині нежитлової будівлі, власником якої є Христич 
Іван Іванович, адресу – м. Татарбунари, вул. В. Тура, 15, приміщення 10 Б. 

       2. Присвоїти  ½ частині нежитлової будівлі, власником якої є Федорова 
Надія Степанівна, адресу – м. Татарбунари, вул. В. Тура , 15, приміщення 9 Б. 

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



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  29.05.2019                                  № 73 

 
 

Про закріплення прибудинкових територій для проведення благоустрою 

у м. Татарбунари 
 

         Керуючись статтями 6, 19 Кодексу цивільного захисту України, статтею 
27, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статтями 10, 36 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 

1. Закріпити прилеглі території для проведення благоустрою, без 
права забудови, за землекористувачами земельних ділянок та власниками 
тимчасових споруд (для торгівлі, надання послуг, складського або 
виробничого призначення, інше), які знаходяться у власності або 
користуванні фізичних або юридичних осіб, згідно додатку 1 (ситуаційні 
схеми розподілу територій благоустрою) та додатку 2 (перелік фізичних та 
юридичних осіб), що є невід’ємними частинами цього рішення: 

 
з метою знищення бур’яну та порослі, прибирання під’їзних шляхів та 

проходів від листя, сміття, снігу та ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного характеру у м. Татарбунари.  

 
2. Поняття, у значенні, що застосовуються у цьому рішенні:  
2.1. прилегла територія - з тильного боку розташовані газони з 

зеленими насадженнями, тротуари, шляхи, площадки, які примикають до 
об’єктів на земельних ділянках, які знаходяться в оренді,  або до тимчасових 
споруд, розміщених за паспортами прив’язки, зазначеними  у додатку 1 та 
додатку 2 цього рішення; 

2.2. фасадний бік – бік, який виходе на поіменовані вулиці, провулки, 
майдани, парки, набережні, а також бік, який виходе на не поіменовані 
доріжки та стежки, які ведуть до дитячих садків та навчальних закладів, 
мостів і переходів через водні об’єкти. 



  
3. Забороняється згортати сніг та інше сміття на проїзну частину 

для автотранспорту, тротуари (доріжки) для пішоходів, зелену зону. 
 
4. Розподіл прилеглих територій здійснити по тильному боку 

вздовж меж земельних ділянок та тимчасових споруд до водного об’єкту р. 
Фонтанка. 
 

5.  Оприлюднити це рішення на офіційному сайті tatarbunary.od.ya 
до 01.06.2019 року.       

 
6. Направити копії цього рішення суб’єктам підприємницької 

діяльності та керівникам установ і організацій м. Татарбунари. 
 
                    
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови Лєсніченка О.В. 
 

 

Міський голова                                              А.П.  Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                            №  74 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

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

фізичної особи – підприємця Вознюка Юрія Анатолійовича 

 
 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 Вознюка Юрія Анатолійовича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичної особою – підприємцем Вознюком Юрієм 
Анатолійовичем договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 
згідно паспорту прив’язки  тимчасової споруди від 08.05.2019 року № 8, для 
провадження підприємницької діяльності з торгівлі, щодо тимчасової 
споруди № 100, загальною площею благоустрою 48 кв. м, з них під 
тимчасовою спорудою 24 кв. м, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, вул. Степова, строком на 2 роки 11 місяців, з 
можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки. 
    

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

 

 

Міський голова                             А.П. Глущенко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  29.05.2019                                            № 75 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

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

фізичної особи – підприємця Священко Інни Анатоліївни 

 
 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 фізичної 
особи – підприємця Священко Інни Анатоліївни, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1.  Укласти з фізичною особою – підприємцем Священко Інною 
Анатоліївною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 
площею 9 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. 
23 Серпня, строком до 30.10.2019 року  з дати прийняття рішення. 
    

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

 

 

Міський голова                          А.П.Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                              №  76 
 
Про доцільність проведення заходів благоустрою за адресою: м. 

Татарбунари, вул. Клюшнікова, за заявою фізичної особи – підприємця 

Будник Ірини Семенівни 

 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Будник 
Ірини Семенівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою фізичною 
особою – підприємцем Будник Іриною Семенівною, на добровільних засадах 
за власний кошт, шляхом встановлення поліпшеного покриття (тротуарної 
плитки) на території прилеглій до будівлі, що належить заявнику на праві 
приватної власності, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
місто Татарбунари, вулиця  Клюшнікова, 76-а, згідно план-схеми М 1:500, 
орієнтовна площа благоустрою – 40 кв. м. 

 
2. Зобов’язати заявника: 
 

 2.1. Отримати дозвіл виконавчого комітету на проведення заходів 
благоустрою за встановленою за формою. 

 
 2.2. Погодити план-схему благоустрою території з Татарбунарським 
районом електричних мереж  АТ «Одесобленерго», Публічним акціонерним 
товариством «УКРТЕЛЕКОМ», Комунальним підприємством 
«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» та Управлінням майном комунальної власності 
та забезпечення благоустрою у місті. 

 
2.3. Передати демонтовану тротуарну плитку за Актом приймання-

передачі на зберігання в Управління майном комунальної власності та 
забезпечення благоустрою у місті. 



 
 

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

 

 

Міський голова                                                  А.П.Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  29.05.2019                                             №  77 
 
Про доцільність проведення заходів благоустрою за адресою: м. 
Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявою фізичної особи – підприємця 
Ганчевої Валентини Дионисівни 
 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця 
Ганчевої Валентини Дионисівни, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою фізичною особою 
– підприємцем Ганчевою Валентиною Дионисівною, на добровільних засадах 
за власний кошт, шляхом встановлення покриття вдосконаленого типу 
(плитки) для облаштування заїзного карману для автотранспорту на території 
прилеглій до групи тимчасових споруд, які розміщені заявником за 
паспортом прив’язки від 13.10.2017 року № 35, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, місто Татарбунари, вулиця  Василя Тура, згідно 
план-схеми М 1:500, орієнтовна площа благоустрою – 160 кв. м. 

 
          2. Зобов’язати заявника: 
 2.1. Отримати дозвіл виконавчого комітету на проведення заходів 
благоустрою за встановленою за формою. 
 2.2. Погодити план-схему благоустрою території з Татарбунарським 
районом електричних мереж  АТ «Одесобленерго», Публічним акціонерним 
товариством «УКРТЕЛЕКОМ», Комунальним підприємством 
«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

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

Міський голова                                                А.П.Глущенко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                            №  78 
 
Про доцільність проведення заходів благоустрою з облаштування 

дитячого ігрового майданчика за адресою: м. Татарбунари, вул. 

Маяковського за колективною заявою Снігур Марини Олександрівни та 

інших мешканців вулиці Капітана Салтикова та вулиці Маяковського 

 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши колективну заяву Снігур Марини 
Олександрівни та інших мешканців вулиці Капітана Салтикова та вулиці 
Маяковського (17 осіб), виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою на 
добровільних засадах, шляхом озеленення, встановлення огорожі та 
облаштування дитячого ігрового майданчику, без облаштування капітальних 
споруд, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, місто 
Татарбунари, вулиця Маяковського, згідно план-схеми М 1:500, орієнтовна 
площа благоустрою – 120 кв. м. 

 
2. Зобов’язати заявників: 

 
2.1.  Погодити план-схему благоустрою дитячого ігрового 

майданчика у Татарбунарському районі електричних мереж АТ 
«Одесобленерго», 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 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                               №  79 
 
Про доцільність проведення заходів благоустрою за адресою: м. 

Татарбунари, вул. Клюшнікова за заявою Ходуса Михайла 

Михайловича 

 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши заяву Ходуса Михайла Михайловича, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою гр. 
Ходусом Михайлом Михайловичем, на добровільних засадах, шляхом 
озеленення, встановлення огорожі та облаштування палісаднику, без 
облаштування капітальних споруд, на території прилеглій до житлового 
будинку за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, місто 
Татарбунари, вулиця Клюшнікова, 119а, згідно план-схеми М 1:500, 
орієнтовна площа благоустрою – 110 кв. м. 

 
2. Зобов’язати заявника: 
2.1.  Погодити план-схему благоустрою у Татарбунарському районі 

електричних мереж АТ «Одесобленерго», 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 



 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 29.05.2019                                       №  80 
 
Про доцільність проведення заходів благоустрою за адресою: м. 

Татарбунари, вул. Клюшнікова за заявою Киргана  Василя Петровича 

 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши заяву Киргана Василя Петровича, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою гр. 
Кирганом Василем Петровичем, на добровільних засадах, шляхом 
озеленення, встановлення огорожі та облаштування палісаднику, без 
облаштування капітальних споруд, на території прилеглій до житлового 
будинку за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, місто 
Татарбунари, вулиця Клюшнікова, 117, згідно план-схеми М 1:500, 
орієнтовна площа благоустрою – 95 кв. м. 

 
2. Зобов’язати заявника: 
2.1.  Погодити план-схему благоустрою у Татарбунарському районі 

електричних мереж АТ «Одесобленерго», 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 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
 
29.05.2019                     № 81 
 
Про відведення місць для 

розміщення матеріалів 

передвиборчої агітації в м. 

Татарбунари   

 
Відповідно до частин 12, 13 статті 107 Закону України «Про вибори 

народних депутатів України», статті 40, частини шостої статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України 
від 21 травня 2019 року № 303/2019 «Про дострокове припинення 
повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів», 
для забезпечення рівних можливостей усіх кандидатів на позачергових 
виборах народних депутатів України при проведенні передвиборчої агітації,  
виконком Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
 1. Відвести місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації  на 
території Татарбунарської міської ради: 

- вул. Горького – інформаційна тумба біля готелю «Зустріч»; 
- вул. Горького – інформаційний стенд біля будинку  ТОВ 

«Татарбунарське РБТІ та РОН»; 
- вул. Князєва – інформаційний стенд на міському стадіоні; 
- вул. Дністровська – інформаційний стенд біля будинку № 2; 
- вул. Тура – інформаційний стенд на будівлі  бувшої Татарбунарської 

сукняної фабрики. 
 
 2. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення 
благоустрою у місті  Татарбунарської міської ради  (Даскалєску О.Є.) 
оформити інформаційні стенди для передвиборчої агітації згідно 
затверджених в п.1 цього рішення місць. 
 



 3. Визначити наступні місця для розміщення агітаційних палаток: 
- вул. Горького, біля  магазину «Універмаг» Татарбунарської 
райспоживспілки; 
- центральна площа міста; 
- вул. Горького, біля  кафе «Хвилинка» Татарбунарської райспоживспілки; 
- вул. Князєва, біля міського стадіону «Колос». 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови  Лєсніченка О.В. 
 
 
 
Міський голова                                                                           А.П. Глущенко 

 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                           №  82 
 
Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Лісецької Ніни 

Дмитрівни 

  
         Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Лісецької Н.Д., 
свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 09.11.2004 р.,  
поетажний план від 04.09.2004 року та експлікацію,  складений КП 
«Татарбунарське РБТІ та РОН», виконавчий комітет Татарбунарської міської 
ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
       1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі – магазину, який складається з 
торгового залу № 1-1, площею 15.1 м. кв., кухні № 1-2, площею 5.0 м. кв. та 
належить на праві приватної власності  Лісецькій Ніні Дмитрівні, а саме:  м. 
Татарбунари, вул. В. Тура , 15, нежитлова будівля  № 2Б. 

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

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                       
29.05.2019                                              № 83  
 
Про присвоєння окремої адреси частині  житлового будинку по вулиці 

Садова,  2 за заявою Мукієнка Олександра Михайловича 

      Керуючись статтею  30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Мукієнка О.М. зі 
згодою Єлькіна В.П., рішення Татарбунарського районного суду від 
23.12.1998, висновок про можливість окремого використання нерухомого 
майна в якості самостійного об’єкту нерухомого майна з присвоєнням 
окремої поштової адреси від 17.05.2019, виконаного ФОП Златовим В.П., 
технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями 
та спорудами № 43-19 від 16.05.2019 року, складений ФОП Златовим В.П., 
витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності від 15.05.2019 за №166683822, інформаційну 
довідку з ДРРП від 20.05.2019 № 167246506 та від 05.02.2019 №155158365, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Відповідно до висновку щодо технічної можливості окремого 
використання нерухомого майна в якості самостійного об’єкту нерухомого 
майна від 17.05.2019, виконаного ФОП Златовим В.П., присвоїти адресу 
окремій 1/2 частині житлового будинку по вул. Садова, 2, яка належить 
Мукієнку Олександру Михайловичу,  а саме: Н1 веранда , Н2 коридор, Н3 
кімната, Н4 кімната, загальною площею 70,6 кв. м., сарай літ. Н10 площею 
19,3 м. кв. сарай літ. Г площею 9,90 м. кв. наступну адресу:   м. Татарбунари, 
вул. Садова, 2В. 

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

 

Міський голова                                                          А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  29.05.2019                                             №  84 

                               
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 

 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  29.05.2019                                                № 85 
 
Про доцільність проведення заходів благоустрою з облаштування 

дитячого ігрового майданчика за адресою: м. Татарбунари, вул. 

Першотравнева, за зверненням Христича І.І. 

 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 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 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   29.05.2019                                  №  86 
 
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 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                           №  87 
 
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 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
29.05.2019                №  88                          

  
 

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 
 
        
        
 
 
 

 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
міської ради 
від 29.05.2019 
№ 88 

 
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: 

Акімов Володимир 
Володимирович 

− член виконавчого комітету; 

Вторенко Ігор Семенович − член виконавчого комітету; 

Даскалєску Ольга 
Євдокимівна 

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

Дімоглов Костянтин 
Костянтинович 

− член виконавчого комітету; 

Жаран Руслан Петрович − член виконавчого комітету; 

Кравченко Валентин 
Миколайович 

− член виконавчого комітету; 



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; 

Швець Віктор Іванович − фахівець КП «Бесарабія» 

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

 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
29.05.2019                                                                                            № 89 
 
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 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  29.05.2019                                            № 90 
 
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   
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
29.05.2019                                              № 91 
 
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 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
29.05.2019                                              № 92 
 
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  
 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 
29.05.2019                                      № 93 
   
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  

  

  

 



        Додаток  
        до проекту рішення  
        виконавчого комітету  
        Татарбунарської міської ради  
        від 29.05.2019  
        № 93  
 

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 

Борисович 

м. Татарбунари 
вул.Барінова,9 

пенсіонер лікування 600,00 

9. Камерзан м. Татарбунари пенсіонерка лікування  700,00 



Євгенія Іванівна вул. В.Тура,52а, 
кв.2 

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 
 
 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                              №  94 
 
Про доцільність проведення заходів благоустрою з облаштування 
громадської зупинки за адресою: м. Татарбунари, вул. Степова, за 
заявою фізичної особи – підприємця Мологи Олега Петровича 
 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів»,  розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Мологи 
Олега Петровича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою, на 
добровільних засадах за власний рахунок Мологою Олегом Петровичем, 
шляхом облаштування громадської зупинки, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, місто Татарбунари, по вулиці Степова, 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 та забезпечення 
благоустрою у місті взяти  громадську зупинку після її облаштування по вул. 
Степова, м. Татарбунари на баланс. 
  
          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
 

Міський голова                                                 А.П. Глущенко 
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