
Зміни та доповнення до порядку денного засідання виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 31.07.2019 року 

1. Доповнити порядок денний наступними 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18  питаннями: 

 «6. Про присвоєння адреси в м.Татарбунари, за заявою Завадської 

Наталії Антонівни. 

  7. Про присвоєння адреси в м. Татарбунари, за заявою Долгополої 

Надії Павлівни. 

 8. Про встановлення режиму роботи об’єкту торгівлі (магазину) за 

адресою:  м. Татарбунари, Клюшнікова,76-а, за заявою фізичної особи – 

підприємця Будник Ірини Семенівни. 

 9. Про доцільність подовження терміну дії паспорту прив’язки групи 

тимчасових споруд за адресою:  м. Татарбунари, Степова,2, за заявою 

товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕКА». 

 10. Про укладання договорів пайової  участі в утриманні об’єктів 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявою 

Плотного Олега Васильовича, Бахшиянц Валентини Володимирівни, 

Бахшиянца Олександра Михайловича. 

 11. Про демонтаж елементів благоустрою (частини бордюру) на 

території прилеглій до присадибної ділянки за адресою вул. Лесі Українки, 

101 м. Татарбунари. 

 12. Про затвердження проекту благоустрою території для порушення 

об’єкту  благоустрою спортивно-оздоровчого комплексу (майданчику) за 

адресою вул. Степова, м. Татарбунари. 

 13. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Літянського 

Ю.Ф. та Літянської М.М. 

 14. Про надання дозволу на виносну торгівлю сільськогосподарською 

продукцією з облаштуванням тимчасового навісу – за адресою: м. 

Татарбунари, вул. Василя Тура - 1 а за заявою Кошелевої Олени Миколаївни. 

 15. Про затвердження висновку ради опіки та піклування про 

доцільність  призначення опікуна. 

           16. Про доцільність порушення  об’єкту благоустрою території 

прилеглої до адміністративної будівлі за адресою вул. Лесі Українки, 22, м. 

Татарбунари, за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю ім. 

В.З.Тура. 

            17. Про доцільність порушення об’єкту благоустрою з облаштування 

дитячого ігрового майданчика за адресою м. Татарбунари, у сквері на розі 

вул. Новоселів - вул. Романа Гульченка, за колективною заявою гр. 

Богаченко Наталі Василівни та мешканців вулиці Новоселів, вулиці Романа 

Гульченка. 

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

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

особи – підприємця Іванова Григорія Федоровича. 

             19. Про  комісію з визначення переможців конкурсу на кращу вулицю 

та кращий будинок міста». 

  

 2. Питання 6 вважати питанням 20. 

 



6 питання  

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

31.07.2019                                  №  

 

Про присвоєння адреси в м. Татарбунари, за заявою Завадської Наталії 

Антонівни 

 

     

            Керуючись статтями 31, 42, 52, частиною шостою статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву 

Завадської Наталії Антонівни,  виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

           1. Присвоїти об’єкту нерухомого майна нову адресу:  «Одеська 

область, місто Татарбунари, вулиця Василя Тура, 15, група нежитлових 

приміщень № 2Б/1 (магазин)», замість старої адреси: «Одеська область, місто 

Татарбунари, вулиця Василя Тура 15, нежитлова - будівля (магазин) № 2Б», 

на земельній ділянці з кадастровим номером 5125010100:02:004:0086, 

площею 0,0026 га. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 Міський голова                             А.П. Глущенко 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 питання  

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 31.07.2019                                  №  

 

Про присвоєння адреси в м. Татарбунари, за заявою Долгополої Надії 

Павлівни 

     

            Керуючись статтею 31, 42, 52, частиною шостою статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву 

Долгополої Надії Павлівни,  виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

           1. Присвоїти об’єкту нерухомого майна нову адресу:  «Одеська 

область, місто Татарбунари, вулиця Василя Тура, 15, група нежитлових 

приміщень № 3 (магазин)», замість старої адреси: «Одеська область, місто 

Татарбунари, вулиця Василя Тура 15, приміщення № 3», на земельній ділянці 

з кадастровим номером 5125010100:02:004:0153, площею 0,0030 га. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                             А.П. Глущенко 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 31.07.2019                                  №  

                               

Про встановлення режиму роботи об’єкту торгівлі (магазину) за 

адресою:  м. Татарбунари, Клюшнікова,76-а, за заявою фізичної особи – 

підприємця Будник Ірини Семенівни 

 

 Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 30, частиною шостою 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Будник Ірини Семенівни, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Встановити режим роботи об’єкту торгівлі (магазину) за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, на вул. Клюшнікова,76-а, з 08:00 

до 22:00 години,  з перервою на обід з 14:00 до 15:00 години. 

 

     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                      А.П.Глущенко 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 31.07.2019                                  №  

                               

Про доцільність подовження терміну дії паспорту прив’язки групи 

тимчасових споруд за адресою:  м. Татарбунари, Степова,2, за заявою 

товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕКА» 

 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів»,  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 товариства з обмеженою відповідальністю 

«ТЕКА», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Визнати доцільним подовження до 15.10.2024 року терміну дії 

паспорту прив’язки групи тимчасових споруд від 16.10.2014 року № 6 для 

здійснення підприємницької діяльності та приміщень обслуговування 

пасажирів на міській автостанції товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТЕКА», за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, на вул. 

Степова, 2. 

2. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕКА» 

отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, виданий відділом 

містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового 

комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації з 

погодженням на новий термін дії. 

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                      А.П.Глущенко 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 

 



10 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  31.07.2019                                  №  

                               

Про укладання договорів пайової  участі в утриманні об’єктів 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявою 

Плотного Олега Васильовича, Бахшиянц Валентини Володимирівни 

Бахшиянца Олександра Михайловича 
 

 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 громадянина Плотного Олега Васильовича, Бахшиянц 

Валентини Володимирівни, Бахшиянца Олександра Михайловича, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з Плотним Олегом Васильовичем договір пайової участі в 

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

область, Татарбунарський район, вул. Василя Тура (біля магазину 

«Холодок»), терміном до 31.08.2019 року, з можливістю пролонгації. 

2.   Укласти з Бахшиянц Валентиною Володимирівною договір пайової 

участі в утриманні об’єкту благоустрою площею 6 кв. м, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, вул. Василя Тура (біля магазину 

«Холодок»), терміном до 31.08.2019 року, з можливістю пролонгації. 

3.   Укласти з Бахшиянцем Олександром Михайловичем договір пайової 

участі в утриманні об’єкту благоустрою площею 6 кв. м, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, вул. Василя Тура (біля магазину 

«Холодок»), терміном до 31.08.2019 року, з можливістю пролонгації. 

4. Зобов’язати заявників сплати пайову участь відповідно до умов 

договорів до 31.08.2019 року. 

   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 

Міський голова                                      А.П.Глущенко 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 



11 питання  

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 31.07.2019                                  №  

 

Про демонтаж елементів благоустрою (частини бордюру) на території 

прилеглій до присадибної ділянки за адресою вул. Лесі Українки, 101 м. 

Татарбунари 

 

     

            Керуючись статтями 30, 42, 52, частиною шостою статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву 

Гаджилєєва Віктора Калиновича,  виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

           1. Зобов’язати гр. Гуцулюка Анатолія Миколайовича демонтувати 

елементи благоустрою (частину бордюру) на території прилеглій до 

присадибної земельної ділянки за адресою вул. Лесі Українки, 101 м. 

Татарбунари, відповідно до план-схеми М 1:500 додатку 1 до цього рішення, 

та провести благоустрій згідно додатку 1 в строк до 25.08.2019 року. 

 

2. У разі невиконання гр. Гуцулюком А.М пункту 1 цього рішення, 

начальнику Управління майном комунальної власності Даскалєску О.Є. 

вжити до нього заходів адміністративного характеру.  

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                А.П. Глущенко 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 

 

 

 



12 питання  

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

31.07.2019                                  №  

 

Про затвердження проекту благоустрою території для розміщення 

спортивно-оздоровчого комплексу (майданчику) за адресою: вул. 

Степова, м. Татарбунари 

 

     

            Керуючись статтями 30, 31, 42, 52, частиною шостою статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. 

Короленка Вадима Івановича,  виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

           1. Затвердити проект благоустрою території земель комунальної 

власності для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу (майданчику) за 

адресою: вул. Степова, м. Татарбунари на площі 0,0712 га. 

 

2. Зобов’язати  гр. Короленка В.І отримати дозвіл на порушення 

об’єкту благоустрою за встановленою формою. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 Міський голова                                       А.П. Глущенко 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 

 

 

 

 

 

 



13 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

31.07.2019                                  №  

 

Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Літянського Ю.Ф. 

та Літянської М.М. 

  

         Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Літянського Ю.Ф. та 

Літянської М.М., рішення Татарбунарського районного суду від 06.05.2019 

р.,  технічний паспорт на гараж від 28.12.2018 року,  складений ТОВ 

«Татарбунарське РБТІ та РОН»,  виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

       1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі – гаражу, який складається з 

двох нежитлових приміщень № 1- площею 23,9  кв. м., № 2- площею 20,5 кв. 

м. та належить на праві приватної спільної часткової власності  Літянському 

Юрію Феокистовичу та Літянській Маргариті Миколаївні, а саме:  м. 

Татарбунари, вул. Князєва, 86, нежитлова – будівля  гараж № 1. 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                                       А.П. Глущенко   

 

           Проект рішення підготовлено головним спеціалістом –  

 юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 
 

 

 

 

 

 

 



14 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

31.07.2019                                  №  

 

            Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30, частини шостої статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

заяву Кошелевої О. М., що мешкає в м. Татарбунари,  виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Надати дозвіл на виносну торгівлю сільськогосподарською 

продукцією, Кошелевій Олені Миколаївні – з облаштуванням тимчасового 

навісу за адресою:  м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 1 а. 

 

              2. Зобов’язати заявницю Кошелеву О.М. в разі розміщення тимчасового 

навісу за межами червоної лінії, отримати погодження  з Татарбунарським 

відділенням Арцизького відділу поліції ГУ НП в Одеській області, та 

отримати погодження суміжних землевласників.  

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                                                       А.П. Глущенко   
 

           Проект рішення підготовлено головним спеціалістом –  

 юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 
 

 

 

 

Про надання дозволу на виносну торгівлю сільськогосподарською 

продукцією з облаштуванням тимчасового навісу – за адресою: м. 

Татарбунари, вул. Василя Тура - 1 а за заявою Кошелевої Олени 

Миколаївни 



15 питання 

 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

31.07.2019                                                                                              № _______ 

  

Про затвердження висновків ради опіки та піклування при 

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради про доцільність  

призначення опікуна  

                                                                                                            

 Керуючись  підпунктом  4  пункту  «б»   частини першої  статті  34, 

частиною шостою статті 59  Закону України    «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтями 56, 60  Цивільного кодексу України,   рішенням  

виконавчого комітету   Татарбунарської    міської  ради    від  20.01.2016   

року № 7 «Про раду опіки  та піклування   при виконавчому  комітеті  

Татарбунарської міської ради», враховуючи   протокол  засідання  ради опіки 

та піклування при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від 

30.07.2019 року № 8,  виконавчий  комітет  Татарбунарської міської ради. 

 

В И Р І Ш И В : 

 

  1. Затвердити висновок ради опіки та піклування при виконавчому 

комітеті Татарбунарської міської ради про доцільність призначення 

Мельниченко Олени Олександрівни, 1995 року народження, опікуном над 

матір’ю, Шевченко Поліною Іванівною, 1968 року народження,  яка 

проживає за адресою: с.Тузли, вул. Старкова, 25 (додаток 1).  

 

 2. Затвердити висновок ради опіки та піклування при виконавчому 

комітеті Татарбунарської міської ради про доцільність призначення Смірнова 

Дениса Вадимовича, 1991 року народження, опікуном над матір’ю, 

Монастирською Світланою Яківною, 1967 року народження,  яка проживає за 

адресою: м. Татарбунари, вул. Соборна, 17 (додаток 2). 

     

  3.  Контроль  за   виконання    цього   рішення    залишаю    за собою. 

  

  

   Міський  голова                                                                         А.П. Глущенко 

 

                                              

                           

Проект рішення підготовлено радою 

опіки та піклування при виконавчому 

комітеті Татарбунарської міської ради 



                                                    

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                         

ВИСНОВОК 

органу опіки   і   піклування   виконавчого  комітету  Татарбунарської  

міської ради про    доцільність   призначення  громадянина Мельниченко 

Олени Олександрівни , 1995 року народження, опікуном над матір’ю, 

Шевченко Поліною Іванівною, 1968 року народження 

 

                   

 

 Розглянувши  заяву  громадянки Мельниченко Олени Олександрівни, 

1995 року народження, з проханням    надати    висновок   органом   опіки  та  

піклування   про призначення   її  опікуном над матір’ю Шевченко Поліною 

Іванівною, 1968 року народження,  яка проживає за адресою: с. Тузли, вул. 

Старкова, 25. 

 

 

ВСТАНОВЛЕНО:  

 

 Шевченко П.І. з 2019 року  перебуває   на   диспансерному  обліку   у  

лікаря психіатра  Татарбунарської центральної  районної  лікарні. За  станом   

здоров’я не може самостійно здійснювати свої права і обов’язки і потребує 

постійного стороннього нагляду і догляду. 

 Мельниченко О.О. є повнолітньою, дієздатною особою, на 

диспансерному    обліку у лікаря нарколога та психіатра  Татарбунарської   

центральної  районної  лікарні не перебуває. Має задовільний стан здоров’я. 

Враховуючи вищевикладене, рада опіки  та  піклування при  

виконавчому   комітеті Татарбунарської міської ради визнає доцільним 

призначення   громадянки Мельниченко Олени Олександрівни опікуном над 

громадянкою   Шевченко Поліною Іванівною. 

 

 

 

Голова  ради опіки  

та піклування                                                      О.В. Жаран 

Додаток 1                                                                                 

до   рішення   виконавчого                                                                         

комітету  Татарбунарської   

 міської  ради 

 від 31.07.2019  

 № _____ 



 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                        

ВИСНОВОК 

органу опіки   і   піклування   виконавчого  комітету  Татарбунарської  

міської ради про    доцільність   призначення  громадянина Смірнова Дениса 

Вадимовича , 1991 року народження, опікуном над матір’ю, Монастирською 

Світланою Яківною, 1967  року народження 

 

                   

 

 Розглянувши  заяву  громадянина Смірнова Дениса Вадимовича, 1991 

року народження, з проханням    надати    висновок   органом   опіки  та  

піклування   про призначення   його  опікуном над матір’ю Монастирською 

Світланою Яківною, 1967 року народження,  яка проживає за адресою: м. 

Татарбунари, вул. Соборна, 17. 

 

 

ВСТАНОВЛЕНО:  

 

 Монастирська С.Я. з 06.05.2011року перебуває   на   диспансерному  

обліку   у  лікаря психіатра  Татарбунарської центральної  районної  лікарні. 

За  станом   здоров’я не може самостійно здійснювати свої права і обов’язки і 

потребує постійного стороннього нагляду і догляду. 

 Смірнов Д.В. є повнолітньою, дієздатною особою, на диспансерному    

обліку у лікаря нарколога та психіатра  Татарбунарської   центральної  

районної  лікарні не перебуває. Має задовільний стан здоров’я. 

Враховуючи вищевикладене, рада опіки  та  піклування при  

виконавчому   комітеті Татарбунарської міської ради визнає доцільним 

призначення   громадянки Мельниченко Олени Олександрівни опікуном над 

громадянкою   Шевченко Поліною Іванівною. 

 

 

 

Голова  ради опіки  

та піклування                                                      О.В. Жаран 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                                                               

до   рішення   виконавчого                                                                         

комітету  Татарбунарської   

 міської  ради 

 від 31.07.2019  

 № _____ 



16 питання  

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 31.07.2019                                  №  

 

Про доцільність порушення  об’єкту благоустрою території прилеглої до 

адміністративної будівлі за адресою: вул. Лесі Українки, 22, м. 

Татарбунари, за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю 

ім. В.З.Тура 

 

     

            Керуючись статтями 30, 31, 42, 52, частиною шостою статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання 

товариства з обмеженою відповідальністю ім. В.З.Тура, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

           1. Вважати доцільним  порушення  об’єкту благоустрою товариством з 

обмеженою відповідальністю ім. В.З.Тура та закріплення за ним території 

прилеглої до адміністративної будівлі за адресою: вул. Лесі Українки, 22, м. 

Татарбунари, відповідно до план-схеми М 1:500. 

 

2. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю ім. В.З.Тура 

отримати дозвіл на порушення об’єкту благоустрою за встановленою 

формою. 

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                             А.П. Глущенко 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 

 

 

 



17 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 31.06.2019                                  №  

 

Про доцільність порушення об’єкту благоустрою з облаштування 

дитячого ігрового майданчика за адресою: м. Татарбунари, у сквері на 

розі вул. Новоселів - вул. Романа Гульченка, за колективною заявою гр. 

Богаченко Наталі Василівни та мешканців вулиці Новоселів, вулиці 

Романа Гульченка 

 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», розглянувши колективну заяву гр. Богаченко Наталі 

Василівни та мешканців вулиці Новоселів, вулиці Романа Гульченка,  

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати доцільним порушення об’єкту благоустрою - дитячого 

ігрового майданчика, на добровільних засадах за власний кошт, без 

облаштування капітальних споруд, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, місто Татарбунари, сквер на розі вулиць Новоселів - 

Романа Гульченка, 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 районні електричних мереж АТ 

«Одесаобленерго», Публічному акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», 

Комунальному підприємстві «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

 

2.2. Не приступати до благоустрою території без отримання дозволу 

виконавчого комітету за встановленою формою. 

 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 
 

Міський голова                                             А.П.Глущенко 
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 



18 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  31.07.2019                                  №  

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

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

фізичної особи – підприємця Іванова Григорія Федоровича 

 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 Іванова Григорія Федоровича, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Укласти з фізичної особою – підприємцем Івановим Григорієм 

Федоровичем договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою згідно 

паспорту прив’язки  групи тимчасових споруди від 10.08.2018 року № 6-Т, 

для провадження підприємницької діяльності з надання послуг автомийки, 

щодо тимчасової споруди № 99, загальною площею благоустрою 800 кв. м, з 

них під тимчасовими спорудами (магазин) - 60 кв. м та мийка 

самообслуговування - 163,65 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. 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 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 



19 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

31.07.2019                        №  

 

Про  комісію з визначення переможців конкурсу на кращу вулицю та 

кращий будинок міста 

 

 Відповідно до статті  40, частини шостої статті 59 Закону  України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Коваль Л.В.  про комісію з 

визначення переможців конкурсу на кращу вулицю та кращий будинок міста, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Створити комісію з визначення переможців конкурсу на кращу 

вулицю та кращий будинок міста у складі, що додається. 

 

2.  Контроль за  виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

 

    Проект рішення підготовлено виконавчим комітетом 

    (апаратом) міської ради 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



 

        Додаток  

        до рішення  виконавчого  

        комітету міської ради 

        від 31.07.2019 

        №  

 

 

Склад 

комісії з визначення переможців  конкурсу на кращу вулицю та кращий 

будинок міста 

 

 

Лєсніченко 

Олександр Вадимович 

- заступник міського голови 

Члени комісії: 

 

Акімов 

Володимир 

Володимирович 

- кореспондент газети «Татарбунарський 

вісник»; 

Дімоглов 

Костянтин 

Костянтинович 

- голова правління ВАТ «АТП- 15143», член 

виконавчого комітету; 

Жаран 

Оксана Вікторівна 

- секретар Татарбунарської міської ради; 

Катанов  

Ігор Володимирович 

- начальник відділу земельних відносин 

виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради; 

Очинський 

Олександр Михайлович 

- архітектор ПП «Вертикаль-Е» 

Сивоконь  

Агафія Олексіївна 

- член виконавчого комітету; 

Школа  

Роман Вікторович 

- начальник Татарбунарського ГУ ДНСН в 

Одеській області. 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                              Л.В. Коваль 

 

 

 


