ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 125

30.08.2019
Про підсумки виконання міського
бюджету за І півріччя 2019 року

Відповідно підпункту 1 пункту «а» статті 28, пункту 1 частини другої
статті 52, 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) Татарбунарської
міської ради про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2019
року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу
бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської
міської ради Лютикової Л.С. про підсумки виконання міського бюджету за І
півріччя 2019 року взяти до відома.
2. Начальнику відділу, головному бухгалтеру відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату)
Татарбунарської міської ради
Лютиковій Л.С. подати звіт про виконання міського бюджету за І півріччя
2019 року на розгляд сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 126

30.08.2019
Про

підсумки

виконання

соціально - економічного
Татарбунари за

основних показників
та культурного

програми

розвитку

міста

I півріччя 2019 року

Керуючись підпунктом 1 пункту «а»
статті 27, пунктом 1 частини
другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішенням Татарбунарської міської ради від
15.02.2019 року № 778-VII
«Про програму соціально-економічного та
культурного розвитку м. Татарбунари на 2019 рік», заслухавши інформацію
заступника міського голови Лєсніченка О.В. про підсумки виконання
основних показників
програми
соціально - економічного
та
культурного розвитку
міста Татарбунари за
I півріччя 2019 року
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію про виконання основних показників
програми
соціально - економічного
та культурного
розвитку
міста
Татарбунари за I півріччя 2019 року взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

цього рішення покласти на заступника

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
30.08.2019
Про

виконання

делегованих

№ 127
повноважень органів

виконавчої влади виконавчим комітетом Татарбунарської міської
ради у І півріччі 2019 року
Керуючись главою 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.1999 року №
339 «Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої
влади», заслухавши інформацію
керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради Коваль Л.В. про
виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим
комітетом Татарбунарської
міської ради у І півріччі 2019 року, акт
перевірки виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у
галузі оборонної роботи, забезпечення законності, правопорядку і охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян виконкомом Татарбунарської
міської ради від 02.08.2019 року,
акт перевірки стану виконання
делегованих повноважень у сфері соціального захисту настелення, освіти та
культури виконкому Татарбунарської міської ради відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 24.07.2019 р., акт
перевірки виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у
сфері регулювання земельних відносин
виконкомом Татарбунарської
міської ради від 27 серпня 2019 року, виконавчий комітет Татарбунарської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого
комітету Татарбунарської міської ради Коваль Л.В. про
виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим комітетом
Татарбунарської
міської ради у І півріччі 2019 року взяти до відома
(додається).
2. Структурним підрозділам виконавчого комітету (апарату)
Татарбунарської міської ради активізувати роботу виконавчого комітету

щодо виконання делегованих повноважень у ІІІ півріччі 2019 року та
забезпечити виконання
рекомендацій робочих груп Татарбунарської
районної державної адміністрації з перевірки здійснення виконавчими
органами міської та сільських рад району делегованих повноважень органів
виконавчої влади.
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
30.08.2019

№ 128

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
ВИРІШИВ:
1. Надати адресну матеріальну допомогу на лікування, поховання
жителям міста в серпні 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 рішення
виконавчого комітету
Татарбунарської
міської ради
від 30.08.2019
№ 128

на надання

№
п/п

Список
матеріальної допомоги на лікування
2019 року

серпні

П.І.Б.

Адреса

Статус

1.

Євчева
Раїса Петрівна

пенсіонер

2.

Руденко
Іван Кузьмич
Стомашевський
Олександр
Петрович
Дяченко
Борис
Матвійович
Червоненко
Лариса
Олександрівна
Радулова
Світлана
Пантеліївна
Ткачов
Олександр
Іванович

м. Татарбунари
вул. Л.Українки,12а,
кв.1
м. Татарбунари
вул. Партизанська,21
м. Татарбунари
вул. Маяковського,83

Призначе
ння
допомоги
лікування

пенсіонер

лікування

600,00

пенсіонер

лікування

800,00

м. Татарбунари
вул. Суворова,76

тимчасово
не працює

лікування 1500,00

м. Татарбунари
вул. Князєва,61а, кв.5

пенсіонер

лікування

600,00

м. Татарбунари
вул. Перемоги,1а

пенсіонер

лікування

600,00

лікування

700,00

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Домнар
Ольга
Дмитрівна
Гуцулюк
Олександр
Артемович

м. Татарбунари
вул. Бесарабська,38

пенсіонер

Сума
Грн.
600,00

м. Татарбунари
вул. Суворова,50

пенсіонер

лікування

700,00

м. Татарбунари
вул. Л.Українки, 20,
кв.2

пенсіонер

лікування

700,00

10.

Гуцулюк
Валентина
Кирилівна

Керуючий справами
(секретар) виконкому

м. Татарбунари
вул. Л.Українки, 20,
кв.2

пенсіонер

лікування

600,00

Всього

7400,00

Л.В. Коваль

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
30.08.2019

№ 129

Про коригування тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення,
населенню та іншим споживачам м. Татарбунари
Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28, частинами шостою,
одинадцятою статті 59, Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», пунктом 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житловокомунальні послуги», відповідно до Порядку формування тарифів на
послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.07.2006 № 1010,
наказу
Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження порядку розгляду органами
місцевого самоврядування розрахунків тарифів та теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів
на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2018 р. за № 1172/32624, заяви КП
«Водопостачальник»
про встановлення тарифів, виконавчий комітет
Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити тариф з водопостачання в м. Татарбунари за
кубічний метр води:

один

- населенню в розмірі – 10,08 грн.;
- бюджетним організаціям в розмірі – 43,36 грн.;
- іншим споживачам в розмірі – 43,36 грн.
2. Втановити тариф з водовідведення в м. Татарбунари за один
кубічний метр стоків:
- бюджетним організаціям в розмірі - 17,42 грн.;
- іншим споживачам в розмірі – 17,42 грн.

3. Зазначені у даному рішенні тарифи на послуги, які надає КП
«Водопостачальник» запровадити з 01 жовтня 2019 року.
4. Опублікувати дане рішення в газеті «Татарбунарський вісник» та
оприлюднити на офіційному сайті міської ради tat-miskarada@ukr.net в
мережі ІНТЕРНЕТ.
5.
Зобов’язати
директора
комунального
підприємства
«Водопостачальник» Кобушкіну Т.О.:
5.1. Довести до відома споживачів про зміну тарифів на послуги
водопостачання та водовідведення у відповідності до вимог Закону України
«Про житлово-комунальні послуги», та внести зміни в діючі договори про
надання послуг на водопостачання та водовідведення відповідно до даного
рішення
5.2. Визначитись з графіками укладання індивідуальних договорів,
проводити постійно роз’яснювальну та інформаційну роботу серед
мешканців щодо порядку оплати за комунальні послуги.
6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради від 29.05.2013 р. № 78 «Про погодження
тарифу
КП «Водопостачальник» на водопостачання, водовідведення,
очистку стоків та вивезення твердих побутових відходів на суму ПДВ
населенню та іншим споживачам м. Татарбунари» в частині погодження
тарифів на водопостачання, водовідведення для населення та бюджетних
організацій та інших споживачів, на водовідведення для бюджетних
організацій та інших споживачів.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
30.08.2019

№ 130

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
Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Кошелевой О. М., що
мешкає в м. Татарбунари, акт обстеження від 22.08.2019 року, виконавчий
комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на виносну торгівлю сільськогосподарською
продукцією при умові погодження місця розміщення з Татарбунарським
віддлінням Арцизького відділу поліції ГУ НП в Одеській області, Кошелевій
Олені Миколаївні – з облаштуванням тимчасового навісу поряд з
нежитловим приміщенням літньої кухні, не ближче 1 м., та на відстані 2,5
метрів від краю дороги, 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
погодження суміжних землевласників.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
30.08.2019

№ 131

Про створеня консультативно - дорадчої ради «Координаційного офісу
безпеки» при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради
Відповідно до статей 38, 38-1, 40, 52, частини шостої статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет
Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Утворити при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради
консультативно-дорадчу раду «Координаційний офіс безпеки», члени якої
виконуватимуть свої функції на громадських засадах.
2. Затвердити Положення про консультативно – дорадчу раду
«Координаційний офіс безпеки» (додається).
3. Затвердити персональний склад консультативно-дорадчої ради
«Координаційний офіс безпеки» при виконавчому комітеті Татарбунарської
міської ради (додається).
4. Працівникам виконавчого комітету міської ради надавати
консультативно-дорадчій раді відповідні матеріали та враховувати її
рекомендації і пропозиції щодо публічної безпеки, охорони конституційних
прав та свобод громадян та захисту інтересів мешканців міста їх майна та
здоров’я.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П. Глущенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради
30.08.2019
№ 131

Положення
про консультативно-дорадчу раду «Координаційний офіс безпеки» при
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради
I. Загальні положення
1.1. Стан розвитку сучасного суспільства потребує залучення до роботи
щодо обговорення конкретних шляхів та можливостей подальшого
покращення публічного порядку, прав та свобод громадян, захисту життя та
здоров’я їх майнових прав, долучення до цього широких верств населення
громади, залучення багатого досвіду відомих фахівців різних галузей прав;
Заслуговує на значну увагу також їх роль у формуванні громадської
думки, вплив на виховання високодуховної молоді, моральне здоров'я
населення та створення атмосфери прозорості і реалістичності влади;
1.2. Консультативно-дорадча рада є консультативно-дорадчим органом
при виконавчому комітету Татарбунарської міської ради, утворюється згідно
з рішенням виконавчого комітету міської ради, яким затверджується
Положення про її діяльність та персональний склад. До складу
консультативно-дорадчої ради можуть входити особи, які своєю
професійною або громадською діяльністю заслужили авторитет та суспільне
визнання, досягли професійних успіхів у відповідній сфері діяльності;
1.3. Консультативно-дорадча рада обирає на своєму засіданні голову,
заступника голови та секретаря ради. Зміни до складу дорадчої ради
вносяться її головою за погодженням з виконавчим комітетом міської ради,
який затверджує їх відповідним рішенням;
1.4. Робота ради проводиться згідно з планом, що затверджується на її
засіданні. Засідання скликаються один раз на квартал. Позачергові засідання
ради скликаються за рішенням голови ради або за пропозицією більшості
членів ради.
Рішення та рекомендації ради приймаються більшістю голосів її членів.
1.5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи
консультативно-дорадчої ради покладається на виконавчий комітет міської

ради та партнерські організації, задіяні у діяльності координаційно-дорадчої
ради. Члени консультативно-дорадчої ради мають право користуватися
приміщенням, зв’язком, оргтехнікою відповідної партнерської організації;
1.6. Координацію діяльності консультативно-дорадчої ради здійснює
заступник голови міської ради; методичну допомогу – керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету міської ради.
II. Основні завдання та функції
2.1. Консультатино-дорадча рада у своїй діяльності керується
Конституцією України, законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням, рішеннями міської
ради, виконавчого комітету міської ради та розпорядженнями міського
голови;
2.2. Спільно з профільними постійними комісіями міської ради,
виконавчим комітетом ради та партнерськими організаціями розглядає
питання та проекти, що стосуються координації діяльності ради з питань
публічного порядку, застосування технічних засобів для контролю за станом
громадського порядку та збереження майна громадян, надання допомоги
представникам правоохоронних органів у виконанні ними своїх
функціональних обов’язків, проведенню право роз’яснювальної та правової
допомоги населенню міської громади, висловлює щодо них свою думку,
розробляє рекомендації та вносить пропозиції;
2.3. Отримує необхідну інформацію від виконавчого комітету ради;
2.4. Залучається до розробки важливих програм, узгодження проектів,
окремих матеріалів для міського голови та його доручень (за узгодженням);
2.5. Члени ради можуть брати участь у засіданнях сесій, постійних
комісій ради, нарадах при міському голові з питань охорони публічного
порядку та участі у цьому громадських формувань з охорони громадського
порядку, право роз’яснювальної роботи та надання правової допомоги
мешканцям громади;
2.6. Для виконання завдань члени дорадчої ради можуть залучатися до:
проведення консультацій з актуальних питань охорони правопорядку,
застосування технічних засобів фіксації правопорушень, участі у охороні
громадського порядку та наданні безоплатної первинної правової допомоги
мешканцям громади;
організації вивчення громадської думки, потреб територіальної
громади, з метою інформувати про них міського голову та вносити
пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

підготовки проектів розпоряджень та доручень міського голови,
проектів цільових програм, рішень міської
ради, інших документів
нормативного та організаційно-розпорядчого характеру;
підготовки пропозицій з відповідних питань, що надаються органам
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;
опрацювання пропозицій щодо вдосконалення механізму взаємодії
міського голови з органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями,
профспілками тощо;
вирішення спірних питань та врегулювання конфліктів;
підготовки пропозицій щодо проведення заходів за участю міського
голови;
організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;
тощо.

організації та проведення семінарів, конференцій, «круглих столів»

2.7. Консультативно-дорадча рада організовує свою діяльність на
основі принципу гласності та з урахуванням громадської думки. Про
результати діяльності повідомляються заінтересовані органи виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації, засоби масової інформації.
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Л.В.Коваль

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради
30.08.2019
№ 131
Склад
консультативно-дорадчої ради «Координаційний офіс безпеки» при
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради
1. Бондаренко Юлія Олександрівна – депутат Татарбунарської міської ради;
2. Борденюк Віталій Миколайович – головний спеціаліст-юрист виконавчого
комітету міської ради, депутат Татарбунарської міської ради;
3. Бондаренко Тамара Василівна - голова Татарбунарського міського
добровільного товариства інвалідів «Мрія» (за згодою);
4. Добров Михайло Сильвестрович - депутат Татарбунарської міської ради;
5. Ковпак Олександр Вікторович – адвокат (за згодою);
6. Лєсніченко Олександр Вадимович – заступник Татарбунарського міського
голови;
7. Семененко Леонід Григорович - керівник Громадського центру правосуддя
в м. Татарбунари;
8. Яременко Віктор Борисович - голова Татарбунарської ради ветеранів МВС
(за згодою);
9. Фадіна Любов Борисівна - громадський радник;
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Л.В.Коваль

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
30.08.2019

№ 132

Про внесення змін до схеми організації
дорожнього руху в м. Татарбунари
Відповідно до підпункту 5 пункту «б» статті 31, статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 рішення виконавчого
комітету Татарбунарської міської ради від 30.06.2016 за № 87 «Про
затвердження схеми організації дорожнього руху в м. Татарбунари»,
враховуючи лист Татарбунарського відділення поліції Арцизського відділу
поліції ГУНП в Одеській області від 11.06.2019 № 40.2.1 3022, протокол
засідання комісії виконавчого комітету Татарбунарської міської ради № 1 від
31 липня 2019 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Доповнити рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської
ради від 30.06.2016 за № 87
«Про затвердження схеми організації
дорожнього руху в м. Татарбунари» додатком № 35 щодо обмеження в’їзду
транспортних засобів на ділянці вулиці 23 серпня від перехрестя з вулицею
Горького до будівлі № 9 Татарбунарського товариства мисливців та рибалок
з 8 години до 14 години, щоденно.
2. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення
благоустрою у місті (Даскалєску О.Є.) забезпечити встановлення
передбачено п.1 цього рішення, знаку 3.1. Рух заборонено, з інформаційним
вказівником щодо часу заборони руху.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
30.08.2019

№ 133

Про присвоєння адреси нежитловій будівлі,
за заявою Степаненко Марії Леонідівни
Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Степаненко М.Л.,
свідоцтво про право власності від 27.09.2006 р., технічний паспорт від
14.04.1997 року, складений КП «Татарбунарське БТІ та РОН», виконавчий
комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі – магазину, площею 126,4 м. кв.,
яка належить на праві приватної власності Степаненко Марії Леонідівні, а
саме: м. Татарбунари, вул. В. Тура , 15, нежитлова – будівля (магазин) № 5
Е.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 134

30.08.2019

Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом
прив’язки за адресою:

м. Татарбунари, набережна Ізерта, за заявою

фізичної особи – підприємця Коломіченка Олександра Олександровича
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
Коломіченка
Олександра
Олександровича,
виконавчий
комітет
Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Визнати доцільним розміщення групи тимчасових споруд за
паспортом прив’язки фізичною особою – підприємцем Коломіченком
Олександром Олександровичем для провадження підприємницької діяльності
з торгівлі (кафе), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, на
набережна Ізерта, орієнтовною загальною площею благоустрою - 110 кв. м, з
них під тимчасовими спорудами – 45 кв. м, згідно ситуаційної схеми М 1:500.
2.
Зобов’язати фізичну
Олександра Олександровича:

особу

–

підприємця

Коломіченка

2.1. Отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, виданий
відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та
житлового
комунального
господарства
Татарбунарської
райдержадміністрації;
2.2. Погодити місце розташування групи тимчасових споруд у:
Кілійському
міжрайонному
управлінні
водного
господарства,
Татарбунарському районні електричних мереж ВАТ «Одесаобленерго»,

товаристві з обмеженою відповідальністю «АТРАКОМ»,
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

РІШЕННЯ

№ 135

30.08.2019
Про

укладання

договору

пайової

участі

в

утриманні

об’єктів

благоустрою за адресою: м. Татарбунари, на розі вулиць Василя Тура Борисівська, за заявою Музики Івана Володимировича
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
Музики
Івана
Володимировича виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
Укласти з Музикою Іваном Володимировичем договір пайової участі
в утриманні об’єкту благоустрою площею 24 кв. м, за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, на розі вулиць Василя Тура - Борисівська (біля
магазину «Холодок»), терміном до 31.10.2019 року з можливістю
пролонгації.
1.

Зобов’язати заявника сплати пайову участь відповідно до умов
договору до 31.10.2019 року.
2.

5. Контроль за виконанням цього
заступника міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

рішення

покласти

А.П.Глущенко

на

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
30.08.2019

№ 136

Про заходи щодо благоустрою території міста
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», пунктів 3, 4 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. Встановити пам’ятний знак «Мешканцям міста Татарбунари, що
були учасниками першої світової війни, згідно ситуаційної схеми (п.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».
2. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення
благоустрою міста Татарбунари (Даскалєску О.Є.) демонтувати п’єдестал в
парку ім. В.З.Тура.
3. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення
благоустрою міста Татарбунари (керівник Даскалєску О.Є.) здійснити заходи
благоустрою поряд з купелею по вул. 23 серпня:
3.1. обрізати крону засохлого дерева породи «Бересток» під
скульптурну композицію.
3.2. встановити бетоні люки на горизонтальними колодязями кірізами.
3.3. погодити ескіз кам’яного містка через джерела р. Фонтанка та
закінчити облаштування витоків трьох джерел по вул. 23 серпня.

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

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
30.08.2019

№ 137

Про надання згоди на збір вихідних даних для будівництва гаража, за
заявою Время Ігоря Михайловича
Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31, частини шостої статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 29, 40
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 14
Закону України «Про основи містобудування», статті 10, абзацу 5 підпункту
2 пункту 4 статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
розглянувши заяву Время Ігоря Михайловича, мешканця м. Татарбунари,
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ
1. Надати згоду гр. Время Ігорю Михайловичу на збір вихідних даних, з
будівництва гаражу, розміром 5х7 м, на приватизованій земельній ділянці з
кадастровим номером 5125010100:02:001:0259 по вул. Нагорна, 26.
2. Зобов’язати Время Ігоря Михайловича:
2.1. Погодити проект будівництва гаражу у відділі містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства,
будівництва
та
інфраструктури Татарбунарської райдержадміністрації.
2.2. Не приступати до будівництва без отримання дозволу, виданого
Державною архітектурно-будівельною інспекцією в Одеській області, на
будівництво об’єкта зазначеного у пункті 1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

