
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                               
26.06.2019                     № 95  
 
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету  Татарбунарської  

міської  ради на  ІІІ  квартал 2019  року 

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



        ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення виконавчого комітету 
        Татарбунарської  міської  ради 
        26.06.2019   

          № 95 
 

ПЛАН  РОБОТИ 
ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  НА  ІIІ  КВАРТАЛ  2019  РОКУ 
 

I. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ПИТАНЬ ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ 
РІШЕНЬ НА ЗАСІДАННІ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
Липень 

 
 1. Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської ради за І півріччя 2019 року. 
 

Відділ з питань діловодства та контролю - 
 секретаріат ради та виконавчого комітету 

 
     Серпень  

 
1. Про підсумки виконання міського бюджету за І  півріччя 2019 року. 
 

Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
 

2. Про підсумки виконання основних показників програми соціально-
економічного  та культурного розвитку міста Татарбунари  за І півріччя 2019 
року. 

 
Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
 

 3. Про стан  здійснення виконавчим комітетом Татарбунарської міської 
ради делегованих повноважень органів виконавчої влади за І півріччя 2019 
року. 

 
Керуючий справами  (секретар)  виконкому 

 
 

           Вересень 
    



 1.  Про план роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради на IV квартал 2019 року. 

    Керуючий справами  (секретар)  виконкому 
    

2. Про підсумки  оздоровлення та відпочинку  дітей в 2019 році. 
 

     Заступник міського голови 
 
3. Про стан підготовки об’єктів житлово- комунального господарства 

міста до роботи в осінньо-зимових умовах 2019-2020 років. 
   
     Заступник міського голови 

 
ІІ. ЗАХОДИ МІСЬКВИКОНКОМУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО- МАСОВОЇ  РОБОТИ 
 

1. Відзначення Дня Державного прапора України. 
 
   Відділ з питань діловодства та контролю -   

    секретаріат  ради  та виконавчого комітету , 
УМКВ міської ради 

 
2. Відзначення Дня визволення міста від німецько-фашистських 

загарбників.  
 
    Відділ з питань діловодства та контролю -   

     секретаріат  ради  та виконавчого комітету, УМКВ 
 

      3.  Відзначення Дня   незалежності України. 
 
   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

    ради та виконавчого комітету, УМКВ 
 

4. Відзначення Дня міста. 
 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, УМКВ 

 
 

      5. Відзначення  Дня  знань. 
 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету 

    
6. Відзначення Дня підприємця.    



 
   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

    ради та виконавчого комітету 
 

7. Відзначення 95-річниці Татарбунарського повстання. 
   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

    ради та виконавчого комітету 
 

8. Відзначення Дня вихователя. 
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

 ради та виконавчого комітету 
 

9. Відзначення Дня партизанської слави. 
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

 ради та виконавчого комітету 
 
 

10. Відзначення Всеукраїнського  дня бібліотек. 
 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету 

 
 

       11. Виїзди за місцем проживання заявників з метою перевірки 
достовірності та повноти фактів, викладених у зверненнях громадян, та 
наслідків вирішення питань. 

 
   Заступник міського голови 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
26.06.2019                              №  96 
 
Про  заходи щодо святкування Дня Конституції       
 
 Відповідно до статті  40, частини шостої статті 59 Закону  України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію 
заступника міського голови Лєсніченка О.В.  про заходи щодо святкування 
Дня Конституції, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити заходи щодо святкування Дня Конституції (додаються). 
 
2.  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 26.06.2019 
         № 96 
 

Заходи щодо  святкування Дня Конституції 
 

1. Підготувати та розповсюдити через засоби масової інформації 
привітання  міського голови  з нагоди  23-ї річниці Конституції 
України. 
 

Відділ  з питань діловодства та 
контролю-секретаріат ради та 
виконавчого комітету 
 

2. Забезпечити святкове оформлення міста та приведення в належний 
стан місць проведення урочистих заходів, використання державної 
символіки під час святкування. 

УМКВ 
 

3. Провести покладання кошиків з квітами до пам’ятника Т.Г. Шевченку. 
 

Відділ  з питань діловодства та 
контролю-секретаріат ради та 
виконавчого комітету 
 

4. Залучити до участі в урочистостях з нагоди 23-ї річниці Конституції 
України представників депутатського корпусу міської ради, членів 
трудових колективів міста, широкої громадськості. 

 
Відділ  з питань діловодства та 
контролю-секретаріат ради та 
виконавчого комітету 
 

5. Проведення у  місті  очистки  парків, скверів, місць масового 
відвідування населення та подальшого їх утримання у належному 
санітарному стані. 
 

Відділ  з питань діловодства та 
контролю-секретаріат ради та 
виконавчого комітету 
 



6. Підготовка та вручення  з нагоди відзначення Дня Конституції 
Почесних грамот міської ради.      

Відділ  з питань діловодства та 
контролю-секретаріат ради та 
виконавчого комітету 
 

7. Участь в урочистих заходах з нагоди відзначення Дня Конституції. 
 

Працівники виконавчого комітету 
(апарату) міської ради та 
комунальних підприємств міста 
 
 

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

 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
26.06.2019                     №  97 
 
 
Про облік житлового фонду та  здійснення контролю за його 
використанням у місті Татарбунари 
 
 Відповідно до підпункту 5 пункту «б» статті 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Татарбунарської 
міської  ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію керівника Управління майном комунальної власності та 
забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради  Даскалєску 
О.Є. прийняти до відома. 

  
2.  Зобов’язати Управління майном комунальної власності та 

забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради (Даскалєску 
О.Є,): 

2.1. Посилити контроль за дотриманням мешканцями правил 
корпистування житловими приміщеннями, утриманням житлових будинків 
та прибудинкових теритрорій.  

2.2. Проводити роз’яснювальну роботу серед мешканців житлового 
фонду про необхідність утримання житла та приміщень загального 
користування в належному санітарному стані.  

 
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 
26.06.2019                                      № 98 
   
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. Внести  зміни  та доповнення до рішення  виконавчого комітету  
Татарбунарської міської ради  від 28.04.2016  № 54  «Про затвердження   
Положення  про  порядок    надання    адресної   матеріальної допомоги  
мешканцям  м. Татарбунари», виклавши   абзац   4  пункту  2.1   розділу   2    
в   наступній   редакції: 

             «копія  пенсійного  посвідчення  або іншого  документу,  який  
підтверджує   встановлення  інвалідності».   

                                                         
2. Надати адресну матеріальну допомогу на лікування, поховання 

жителям міста в  червні 2019 року згідно додатку.  

3. 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. 

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

 

Міський голова                              А.П. Глущенко  



 
                                                                                                Додаток                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                до   рішення                       
                                                                                               виконавчого комітету 
                                                                                             Татарбунарської   

         міської   ради                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                     від  26.06.2019                                           

              № 98 
 
 

Список 
                 на    надання    матеріальної    допомоги    на    лікування    та                         

проїзд      в     міському   транспорті     в   червні   2019   року 
 

№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
 Статус 

Призначенн
я 

допомоги 

Сума 
Грн. 

1. Супруненко 
Надія 

Вікторівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Князєва,66а,кв.6 

інвалід  III  групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

2. Слободян 
Тетяна 

Андріївна 

м. Татарбунари 
вул. 

Кооперативна,83 

інвалід  II  групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

3. Смоляков 
Вячеслав  

Сергійович 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,63, 

кв.7 

інвалід  III  групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

4. Самофалов 
Микола  
Ісакович 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,51 

інвалід  II групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

5. Папушоя 
Василь 

Васильович 

м. Татарбунари 
вул. 

Слов’янська,37   

інвалід  II групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

6. Пислар 
Надія 

Михайлівна 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,63, 

кв.75 

інвалід  II групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

7. Прокопець 
Віра Сергіївна 

м. Татарбунари 
вул. Сонячна,12 

 

інвалід  III групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

8. Парахненко 
Віктор 

Григорович 

м. Татарбунари 
вул. 

Робоча,8,кв.1 

інвалід  II групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

9. Гайдай 
Надія Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Слов’янська,38а  

інвалід  III групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

10. Градинар м. Татарбунари інвалід  II групи проїзд в 450,00 



Лідія  
Харитонівна 

вул. Чкалова,47  міському  
транспорті 

11. Солодовник 
Володимир 
Вікторович 

м. Татарбунари 
вул. 

Соборна,8,кв.38 

інвалід  III групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

12. Самойленко 
Світлана 

Миколаївна 

м. Татарбунари 
вул. 

Гімназична,13 

інвалід  II групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

13. Гульченко 
Микола 

Миколайович 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,61, 

кв.1 

інвалід  III групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

14. Борисов 
Андрій 

Іванович 

м. Татарбунари 
вул. 

І.Кожедуба,32, 
кв.6  

інвалід  I групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

15. Іваногло 
Марія 

Миколаївна 
 

м. Татарбунари 
вул. Робоча,25, 

кв.9 

інвалід  II групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

16. Бєлошитська 
Віра Петрівна 

м. Татарбунари 
вул. Вишнева,26 

інвалід  III групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

17. Коломіченко 
Тетяна 

Олександрівна 

м. Татарбунари 
вул. Полєва,24 

інвалід  II групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

18. Козаченко 
Олена Павлівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Первомайська,7 

інвалід  III групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

19. Чумаченко 
Сергій 

Анатолійович 

м. Татарбунари 
вул. 

Джерельна,9а 

інвалід  III групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

20. Чеботар 
Володимир  
Георгійович 

м. Татарбунари 
вул. 

Покровська,67 

інвалід  III групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

21. Черненко 
Валентина 

Олександрівна 

м. Татарбунари 
вул. Зоряна,17 

інвалід  II групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

22. Ходус 
Олена  

Пилипівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Клюшнікова,119
а 

інвалід  II групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

23. Яценко 
Галина 

Петрівна 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,84, 

кв.6 

інвалід  II групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 



24. Остапюк 
Євгенія 

Григорівна 

м. Татарбунари 
вул. Робоча,17, 

кв.6 

інвалід  II групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

25. Бондаренко 
Тамара 

Василівна 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,84а, 

кв.5 

інвалід  II групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

26. Коробкова 
Варвара 

Степанівна 

м. Татарбунари 
вул. Робоча,23, 

кв.13 

інвалід  III групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

27. Воронюк  
Раїса Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Каштанова,2, 
кв.15 

інвалід  III групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

28. Вороневська 
Олександра 
Миколаївна 

м. Татарбунари 
вул. Пушкіна,3а, 

кв.42 

інвалід  II групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

29. Гульченко 
 Алла  

Миколаївна 

м. Татарбунари 
вул. Чкалова,34, 

корпус  «а» 

інвалід  II групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

30. Гуренко 
Тамара 

Михайлівна 

м. Татарбунари 
вул.  Нагорна,53 

інвалід  II групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

31. Притула  
Віра Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. Чкалова,15 

інвалід  II групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

32. Донкоглов 
Іван 

Дмитрович 

м. Татарбунари 
вул. 

Т.повстання,35 

інвалід  III групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

33. Бойко 
Олена 

Вікторівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Центральна,30 

інвалід  II групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

34. Подопригор 
Мідора 

Афанасіївна 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,55 

інвалід  II групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

35. Кашнян 
Олег 

Валерійович 

м. Татарбунари 
вул. Т. 

повстання,39 

інвалід  II групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

36. Кашнян 
Наталя 

Павлівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Каштанова,2. 
кв.15 

інвалід  II групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

37. Бондаренко 
Іван 

Дмитрович 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,84а, 

кв.5 

інвалід  II групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 



38. Анисімова 
Лариса 

Анатоліївна 

м. Татарбунари 
вул. Чкалова,66 

інвалід  III групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

39. Ніжикіойський 
Петро 

Петрович 

м. Татарбунари 
вул. Князева,86, 

кв.3 

інвалід  II групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

40. Стоянов 
Віктор 

Дмитрович 

м. Татарбунари 
вул. Чкалова,48 

інвалід  II групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

41. Прокопець 
Володимир 
Васильович 

м. Татарбунари 
вул. Сонячна,12 

інвалід  III групи 
 

проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

42.  Супруненко 
Ігор 

Анатолійович 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,66а, 

кв.6 

інвалід  II групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

43. Марченко 
Олена  

Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,66а, 

кв.6 

інвалід  II групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

44. Пустовітенко 
Олена 

Олександрівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Дністровська,13 

інвалід  II групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

45. Нікора 
Раїса 

Георгіївна 

м. Татарбунари 
вул. Чкалова,52 

інвалід  III групи проїзд в 
міському  

транспорті 

450,00 

46. Харченко 
Вікторія 

Макарівна 

м. Татарбунари 
вул. Київська,29 

пенсіонерка лікування 600,00 

47. Бондаренко 
Юрій Іванович 

м. Татарбунари 
вул. 

Л.Українки,48 

працюючий лікування 700,00 

48. Вєлєва 
Інна Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Борисівська,14, 
кв.4  

інвалід  III групи 
 

лікування 700,00 

49. Коломіченко 
Лідія  

Федорівна 

м. Татарбунари 
вул. 23 Серпня, 

92 

інвалід  II групи 
 

лікування 600,00 

50. Кірющенко 
Галина  

Петрівна 

м. Татарбунари 
вул. Бесарабська, 

108 

пенсіонерка лікування 700,00 

51. Стоянов 
Василь 

Дмитрович 

м. Татарбунари 
вул. Папаніна,59 

пенсіонер лікування 600,00 

52. Сєдой м. Татарбунари пенсіонер лікування 700,00 



Ярослав  
Васильович 

вул. Чкалова,31 

53. Сєда  
Анастасія 

Гаврилівна 

м. Татарбунари 
вул. Чкалова,31 

пенсіонерка лікування 600,00 

54. Харитоненко 
Юлія 

Вадимівна 

м. Татарбунари 
вул. Робоча,15, 

кв.1 

пенсіонерка лікування 700,00 

55. Овчиннікова 
Марія  

Олексіївна 

м. Татарбунари 
вул. 16 Вересня,5 

пенсіонерка лікування 700,00 

56. Ткач Ігор 
Борисович 

м. Татарбунари 
вул. Тіниста, 37 

працюючий лікування 700,00 

57. Колесниченко 
Олександр 
Дмитрович 

м. Татарбунари 
вул. Тіниста, 37 

пенсіонер лікування 700,00 

58. Смолюкова 
Валентина 

Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,63, 

кв.9 

пенсіонер лікування 600,00 

    Всього 28850,00 
                  

 
 
Керуючий справами                      Л.В. Коваль 
(секретар)  виконкому     
 

 
 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
 26.06.2019                                            № 99 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
Про затвердження інформаційних та технологічних карток Центру 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 
 

Керуючись  статтями 40, 52, частиною шостою статті  59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування 
адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради,  
 

В И Р І Ш И В: 

 1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних 
послуг, що надаються в Центрі надання адміністративних послуг                         
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради (додаються). 

 2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 
керуючого справами (секретаря) виконавчого міської ради Коваль Л.В. 

 

Міський голова                   А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 26.06.2019                                  № 100 
 
Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою з 

облаштування додаткової вхідної групи  до нежитлової будівлі 

(магазину) за адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 17 за заявою 

Татарбунарського сільського споживчого товариства 

 
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 870 «Про 
затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів 
благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 
анулювання дозволів», розглянувши заяву Татарбунарського сільського 
споживчого товариства, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл на порушення об’єкту благоустрою 
Татарбунарському сільському споживчому товариству шляхом проведення 
земляних та ремонтних робіт з облаштування додаткової вхідної групи  
(пандусу для інвалідів, додаткових сходів, укладання тротуарної плитки) до 
нежитлової будівлі (магазину) за адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 
17. 

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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 26.06.2019                                     № 101 

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

заявою Базан Юлії Володимирівни 

 
 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 Базан Юлії Володимирівни 
та фізичної особи – підприємця Лоза Тетяни Олександрівни, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Внести зміни в паспорт прив’язки  групи тимчасових споруд від 
05.05.2017 року № 21, для провадження підприємницької діяльності, за 
адресою:  Одеська область, Татарбунарський район, вул.23 Серпня, 
тимчасова споруда № 39, площа благоустрою – 24 кв. м, з них під 
тимчасовою спорудою № 39 площа – 15 кв. м, відповідно до план – схеми М 
1:500, замість слів: «фізична особа - підприємець Базан Юлія 
Володимирівна», зазначити слова «фізична особа - підприємець Лоза Тетяна 
Олександрівна». 

2. Внести зміни у договір пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою від 07.06.2019 року № 48, шляхом укладання додаткової угоди, 
за адресою:  Одеська область, Татарбунарський район, вул.23 Серпня, 
тимчасова споруда № 39, площа благоустрою – 24 кв. м, з них під 
тимчасовою спорудою № 39 площа – 15 кв. м, відповідно до план – схеми М 
1:500, та замість слів: «фізична особа - підприємець Базан Юлія 
Володимирівна», зазначити слова «фізична особа - підприємець Лоза Тетяна 
Олександрівна» і зазначити реквізити фізичної особи – підприємця Лоза 
Тетяни Олександрівни 



3.  Зобов’язати Лозу Т.О. отримати зміни до паспорту прив’язки групи 
тимчасових споруд, видані відділом містобудування, архітектури, розвитку 
інфраструктури та житлового комунального господарства Татарбунарської 
райдержадміністрації та укласти додаткову угоду до договору пайової участі 
в утриманні об’єкту благоустрою. 

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

 

Міський голова                                            А.П.  Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 26.06.2019                                        № 102 
 
Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, 

за заявою Поліщук Марини Павлівни 

  
         Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Поліщук М.П., 
свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 19.03.2019 р.,  акт 
приймання – передачі майна, яке передане в приватну власність від 
02.09.2002, свідоцтво про право власності на майновий пай члена 
колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) 
№ 91 від 02.09.2002,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
         ВИРІШИВ: 
 
 1.  Присвоїти адресу нежитловій будівлі (колишній прохідній МТФ № 
2),  а саме:  м. Татарбунари, вул. Чорноморська , 80 а. 

 2. Рекомендувати заявниці укласти з Татарбунарською міською радою 
договір оренди земельної ділянки на якій розташована  зазначена в пункті 1 
цього рішення будівля та сплатити  податок на майно. 

 

        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 
26.06.2019           № 103 

      
                            
 
 

       Керуючись підпунктом 6 частини «б» статті 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 79, 84 Житлового кодексу 
Української РСР, розглянувши заяву Половенка М.О., заочне рішення 
Татарбунарського районного суду від 29.05.2019, протокол засідань 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської ради № 6  від 25.06.2019 року,  виконком 
Татарбунарської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Видати ордер на постійне проживання з числа дітей сиріт та дітей 
позбавленого батьківського піклування в віці до 23 років, Половенку 
Максиму Олеговичу на однокімнатну квартиру № 3 в житловому будинку № 
17 по вул. Робоча, м. Татарбунари. 

 
2. Половенку Максиму Олеговичу, повернути до Управління майном 

комунальної власності та забезпечення благоустрою у місті татарбунарської 
міської ради раніше виданий ордер на заселення 1/3 частини житлового 
будинку по вул. Партизанська, 22 м. Татарбунари. 

 
3. В рішенні виконавчого комітету Татарбунарської міської ради № 13 від 

31.01.2018 року «Про видачу ордерів на заселення житлової площі» в п. 1 в 
таблиці порядковий номер № 4 скасувати. 

 
4. Контроль за виконаням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Лєсніченка О.В. 
 

 

Міський голова                                                                           А.П. Глущенко 

Про видачу ордеру на заселення  

житлової площі 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 26.06.2019                                         № 104 
 
Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради  від  29. 05. 2019 р.  № 82 « Про  присвоєння   

адреси  нежитловій будівлі по за заявою Лісецької Ніни Дмитрівни»   

 
           Керуючись  підпунктом 2 пункту «а», підпунктом 9 пунктом «б» статті 
30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву Лісецької Ніни Дмитрівни від 18.06.2019 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  29. 05. 2019 р.  № 82 « Про  присвоєння   адреси  нежитловій 
будівлі по за заявою Лісецької Ніни Дмитрівни» після слів нежитлова 
будівля, зазначити: приміщення № 1Б. 
 
 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 26.06.2019                                          № 105 
 
Про доцільність проведення заходів благоустрою з облаштування 

дитячого ігрового майданчика за адресою м. Татарбунари, вул. 

Папаніна, за колективною заявою мешканців вулиць Папаніна, 

Барінова, Слов’янська 

 
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
розглянувши колективну заяву мешканців вулиць Папаніна, Барінова, 
Слов’янська,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати доцільним порушення об’єкту благоустрою - дитячого 
ігрового майданчика, на добровільних засадах, без облаштування 
капітальних споруд, за адресою Одеська область, Татарбунарський район, 
місто Татарбунари, вулиця Папаніна, згідно план-схеми М 1:500, орієнтовна 
площа благоустрою – 200 кв.м. 

 
2. Зобов’язати заявників: 

 
2.1.  Погодити план-схему благоустрою дитячого ігрового 

майданчика у Татарбунарських районних електричних мережах 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   Лєсніченко О.В. 

 

Міський голова                                             А.П.Глущенко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 26.06.2019                                        № 106 
 
Про доцільність порушення об’єкту благоустрою з облаштування 

території , прилеглої  до домоволодіння за адресою м. Татарбунари, вул. 

Клюшнікова,76, за заявою Юлінецької Світлани Тимофіївни 

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

1. Вважати доцільним  порушення об’єкту благоустрою гр. 
Юлінецькою Світланою Тимофіївною з облаштування території, прилеглої  
до її домоволодіння, шляхом встановлення тротуарної плитки, газонів з 
бордюрами за адресою Одеська область, Татарбунарський район, місто 
Татарбунари, вул. Клюшнікова, 76, відповідно до план – схеми М 1:500. 

 
            2.  Зобов’язати заявника не приступати до робіт без отримання 
дозволу виконавчого комітету на проведення заходів благоустрою, за 
встановленою за формою. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 
 

 

Міський голова                                             А.П. Глущенко 
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