ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 138

26.09.2019
Про затвердження плану роботи
виконавчого

комітету

Татарбунарської міської

ради

на ІV 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 ІV 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
26.09.2019
№ 138
ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ НА ІV КВАРТАЛ 2019 РОКУ
I. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ
РІШЕНЬ
НА
ЗАСІДАННІ
ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ
ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Жовтень
1. Про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року.
Відділ бухгалтерського обліку виконавчого
комітету (апарату)
2. Про підсумки виконання основних показників програми соціальноекономічного та культурного розвитку міста Татарбунари за 9 місяців 2019
року.
Відділ бухгалтерського обліку виконавчого
комітету (апарату)
Листопад
1. Про проект основних показників програми соціально-економічного
розвитку міста Татарбунари на 2019 рік.
Заступник міського голови
2. Про забезпечення життєдіяльності міста під час ускладнення
погодних умов в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.
Заступник міського голови
Грудень

1. Про план роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської
ради на I квартал 2020 року.
Керуючий справами (секретар) виконкому
2. Про проект бюджету м. Татарбунари на 2020 рік.
Відділ бухгалтерського обліку виконавчого
комітету (апарату)
ІІ.
ЗАХОДИ
МІСЬКВИКОНКОМУ
ОРГАНІЗАЦІЙНО- МАСОВОЇ РОБОТИ

ЩОДО

ПРОВЕДЕННЯ

1. Відзначення міжнародного дня людей похилого віку.
Відділ з питань діловодства та контролю секретаріат ради та виконавчого комітету,
сектор з питань бюджету та інвестицій відділу
бухгалтерського обліку виконавчого комітету
(апарату) міської ради
2. Відзначення Дня працівників освіти.
Відділ з питань діловодства та контролю секретаріат ради та виконавчого комітету, сектор з
питань
бюджету
та
інвестицій
відділу
бухгалтерського обліку виконавчого комітету
(апарату) міської ради
3. Відзначення Дня захисника України.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
4. Відзначення визволення України від фашистських загарбників.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
5. Відзначення Дня юриста.

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
6. Відзначення Всесвітнього дня пошти.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
7. Відзначення Дня автомобіліста.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
8. Відзначення Дня працівників соціальної сфери.
Відділ з питань діловодства та контролю –
секретаріат ради та виконавчого комітету, сектор з
питань
бюджету
та
інвестицій
відділу
бухгалтерського обліку виконавчого комітету
(апарату) міської ради
9. Відзначення Дня Гідності та свободи.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
10. Відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій в
Україні.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
11. Відзначення Дня працівників сільського господарства.

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
12. Відзначення Дня працівників прокуратури.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
13. Відзначення Міжнародного дня інвалідів.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
14. Відзначення Дня Збройних Сил України.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
15. Відзначення Дня місцевого самоврядування в Україні.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
16. Відзначення Дня ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
17. Відзначення Дня працівників суду
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, сектор з питань

бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
18. Відзначення Дня Святого Миколая.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
19. Відзначення Дня енергетика.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради
20. Відзначення новорічних свят.
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
ради та виконавчого комітету, сектор з питань
бюджету та інвестицій
відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради

20. 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

РІШЕННЯ
№ 139

26.09.2019
Про

підсумки оздоровлення та відпочинку дітей в 2019 році

Відповідно до статей 27, 40, частини шостої статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію міського
голови Глущенка А.П. про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей в
2019 році, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію міського голови Глущенка А.П. про підсумки
оздоровлення та відпочинку дітей в 2019 році прийняти до відома
(додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 140

26.09.2019
Про

стан підготовки об’єктів

житлово-комунального господарства

міста до роботи в осінньо-зимових умовах 2019-2020 років
Відповідно до статей 30, 40, частини шостої статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформації директора
КП «Водопостачальник» Кобушкіної Т.О., директора КП «Бесарабія»
Котовенка Д.Ю., керівника управління майном комунальної власності та
забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради про стан
підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи
в осінньо-зимових умовах 2019-2020 років, виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію директора КП «Водопостачальник» Кобушкіної Т.О.,
директора КП «Бесарабія» Котовенка Д.Ю., керівника управління майном
комунальної власності та забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської
міської ради Даскалєску О.Є. про стан підготовки об’єктів житловокомунального господарства міста до роботи в осінньо-зимових умовах
2018-2019 років прийняти до відома (додається).
2. Доручити директору КП «Бесарабія» Котовенку Д.Ю.:
2.1. Обстежити проїзну частину вулиці Ізмаїльської на_вуглу з вул.
Івана Кожедуба та надати пропозиції щодо проведення поточного ремонту;
2.2. Забезпечити грейдерування вулиць 23 серпня, Лугова, Кутузова,
Шкільна, Лазарівська, 16 вересня, провулку Черненка;
2.3. Забезпечити проведення капітального ремонту доріг по вул.
Чорноморська, вул. Суворова, вул. Зоряна;
2.4. Прибрати бетоні блоки з вулиці Суворова.
3. Доручити керівнику Управління майном комунальної власності та
забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради Даскалєску
О.Є.:

3.1. Забезпечити освітлення вулиці Лазарівської;
3.2. Забезпечити зрізання сухих гілок дерев на території міста;
3.3.Здійснювати під час ожеледиці посипання піщано-сольовою
сумішшю проблемних підйомів до 07:00 години ранку.
4. Директору КП «Водопостачальник» Кобушкіній Т.О.:
4.1. Закрити люки по вул. Лесі Українки біля управління соціального
захисту Татарбунарської районної державної адміністрації, по вул.
Центральній біля ДНЗ «Незабудка» та замінити люк по вул. Гульченка на
вуглу з вул. Тимошенка.
4.2. Обгородити дільницю проведення ремонтних робіт по вул. Лесі
Українки;
4.3. Здійснити санітарну зачистку міського сміттєзвалища;
4.4. Забезпечити проведення каналізаційних мереж по вул. Пушкіна, 3а,
вул. Князєва біля п’ятиповерхових будинків;
4.5. Зачистити територію біля КНС-2 та облаштувати рів для відтоку
каналізаційних стоків у разі аварійної ситуації;
4.6. Розглянути можливість огородження каналізаційної ями на
території п’ятиповерхівок по вул. Князєва.
5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату)
Татарбунарської міської ради (Лютикова Л.С.) надати пропозиції щодо
можливості виділення коштів та придбання гумового покриття для дитячого
майданчика на центральній площі міста Татарбунари.
6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

№ 141

26.09.2019
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 вересні 2019 року згідно додатку.
2. Внести зміни в рішення виконавчого комітету від 30.08.2019 №
128
«Про надання адресної матеріальної допомоги жителям міста»
замінивши в додатку по позиції
«Євчева Раїса Петрівна» цифри
«600,00» на «1500,00».
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
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

на заступника

А.П. Глущенко

Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Татарбунарської
міської ради
від 26.09.2019
№ 141
Список
на надання матеріальної допомоги у
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

вересні 2019 року

П.І.Б.

Адреса

Статус

Ткач
Клавдія
Федорівна
Нємцева
Людмила
Василівна
Банарь
Стефанида
Афанасіївна
Унгурян
Вадим
Костянтинови
ч
Байлук
Валерія
Миколаївна
Іванова
Майя
Іванівна
Сердюченко
Наталя
Олександрівна

м. Татарбунари
вул. В.Тура,112

пенсіонер

Призначенн
я
допомоги
лікування

м. Татарбунари
вул. Центральна,47,
кв.6
м. Татарбунари
вул. І.Кожедуба,32,
кв.6
м. Татарбунари
пров. Г.Черненка,2

пенсіонер

лікування

600,00

пенсіонер

лікування

700,00

пенсіонер

лікування

600,0

м. Татарбунари
вул. Слов’янська,5

пенсіонер

лікування

700,00

м. Татарбунари
вул. Партизанська,25

працює

лікування

600,00

лікування

800,00

Ільченко
Клавдія
Павлівна
Алєксєєнко
Георгій
Миколайович

м. Татарбунари
вул. Пушкіна,3а,
кв.44

не
працює

Сума
Грн.
600,00

м. Татарбунари
вул. Покровська,47

пенсіонер

лікування

600,00

м. Татарбунари
вул. Князєва,61а,
кв.15

пенсіонер,
член СТ
«Меліорато
р»

проїзд

400,00

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Алєксєєнко
Віра
Василівна

м. Татарбунари
вул. Каштанова,2,
кв.14

пенсіонер,
член СТ
«Меліорато
р»
Донкоглов
м. Татарбунари
пенсіонер,
Павло
вул. Т.повстання,33
член СТ
Дмитрович
«Меліорато
р»
Дроздовська
м. Татарбунари
пенсіонер,
Євгенія
вул. Робоча,27а
член СТ
Трохимівна
«Меліорато
р»
Демченко
м. Татарбунари
пенсіонер,
Ніна
вул. М.Лісового,11
член СТ
Афанасіївна
«Меліорато
р»
Парахненко
м. Татарбунари
пенсіонер,
Софія
вул. Робоча,8, кв.1
член СТ
Євгеніївна
«Меліорато
р»
Солодовник
м. Татарбунари
пенсіонер,
Галина
вул. Соборна,8, кв.38
член СТ
Євгенівна
«Меліорато
р»
Степаненко
м. Татарбунари
пенсіонер,
Марія
вул. Горького,8, кв.28
член СТ
Леонідівна
«Меліорато
р»
Сабатовська
м. Татарбунари
пенсіонер,
Любов
вул. Пушкіна,6, кв.13
член СТ
Іванівна
«Меліорато
р»
Солонарь
м. Татарбунари
пенсіонер,
Тамара
вул. Соборна,8, кв.3
член СТ
Кіндратівна
«Меліорато
р»
Сімонова
м. Татарбунари
пенсіонер,
Любов
вул. Князєва,61а,
член СТ
Володимирівн
кв.13
«Меліорато
а
р»
Сукманська
м. Татарбунари
пенсіонер,
Лідія Іванівна
вул. Пушкіна,3б,
член СТ
кв.11
«Меліорато
р»

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Божко
Софія
Іванівна

м. Татарбунари
вул. Горького,5, кв.13

пенсіонер,
член СТ
«Меліорато
р»
Кошелєва
м. Татарбунари
пенсіонер,
Олена
вул. В.Тура,1а
член СТ
Миколаївна
«Меліорато
р»
Камнєва
м. Татарбунари
пенсіонер,
Лариса
вул. Робоча,17, кв.1
член СТ
Іванівна
«Меліорато
р»
Кашнян
м. Татарбунари
пенсіонер,
Валентина
вул. Т.повстання,39а
член СТ
Микитівна
«Меліорато
р»
Коваль
м. Татарбунари
пенсіонер,
Марія
вул. К.Салтикова,24
член СТ
Миколаївна
«Меліорато
р»
Калкатинч
м. Татарбунари
пенсіонер,
Надія
вул. Р.Гульченка,12
член СТ
Петрівна
«Меліорато
р»
Лисецька
м. Татарбунари
пенсіонер,
Ганна Луківна вул. Горького,5, кв.15
член СТ
«Меліорато
р»
Пужакова
м. Татарбунари
пенсіонер,
Ніна
вул. Князєва, 86а, кв.5
член СТ
Миколаївна
«Меліорато
р»
Зінченко
м. Татарбунари
пенсіонер,
Порфира
вул. Бесарабська,33а
член СТ
Дмитрівна
«Меліорато
р»
Нікітіна
м. Татарбунари
пенсіонер,
Людмила
вул. Чорноморська,9
член СТ
Вікторівна
«Меліорато
р»
Маліцька
м. Татарбунари
пенсіонер,
Віра
вул. М.Лісового,22
член СТ
Михайлівна
«Меліорато
р»

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Лісецька
Ганна
Тимофіївна

м. Татарбунари
вул. Тимошенко,78

пенсіонер,
член СТ
«Меліорато
р»
Покотилов
м. Татарбунари
пенсіонер,
Дмитро
вул. Л.Попова,8
член СТ
Григорович
«Меліорато
р»
Привалова
м. Татарбунари
пенсіонер,
Ольга
вул. Соборна,8, кв.34
член СТ
Олександрівна
«Меліорато
р»
Мітіна
м. Татарбунари
пенсіонер,
Марія
вул. Соборна,8, кв.35
член СТ
Дмитрівна
«Меліорато
р»
Шевченко
м. Татарбунари
пенсіонер,
Олена
вул. Гімназична,2
член СТ
Григорівна
«Меліорато
р»
Болотенко
м. Татарбунари
пенсіонер,
Іван Іванович вул. Князєва,61а, кв.8
член СТ
«Меліорато
р»
Барбанягра
м. Татарбунари
пенсіонер,
Валентина
вул. Київська,52
член СТ
Петрівна
«Меліорато
р»
Ніжикіойська
м. Татарбунари
пенсіонер,
Євгенія
вул. Князєва,86, кв.3
член СТ
Миколаївна
«Меліорато
р»
Українець
м. Татарбунари
пенсіонер,
Лідія
вул. Князєва,86, кв.6
член СТ
Олександрівна
«Меліорато
р»
Остапюк
м. Татарбунари
пенсіонер,
Євгенія
вул. Робоча,17, кв.6
член СТ
Григорівна
«Меліорато
р»
Царинник
м. Татарбунари
пенсіонер,
Олександр
вул. Робоча, 25, кв.1
член СТ
Михайлович
«Меліорато
р»

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

43.

Чеботарьова
Людмила
Андріївна

44.

Чекмарьова
Валентина
Миколаївна

45.

Чекмарьов
Олексій
Іларіонович

46.

Подопригор
Мідора
Афанасіївна

47.

Євчев
Василь
Петрович

48.

Зубак
Єфросинія
Тихонівна

49.

Клименко
Віра Павлівна

50.

Мазурик
Лариса
Петрівна

51.

Швець
Пилип
Іванович

м. Татарбунари
вул. Кутузова,30, кв.5

пенсіонер,
член СТ
«Меліорато
р»
м. Татарбунари
пенсіонер,
вул. Горького,8, кв.34 член СТ
«Меліорато
р»
м. Татарбунари
пенсіонер,
вул. Горького,8, кв.34 член СТ
«Меліорато
р»
м. Татарбунари
пенсіонер,
вул. Князєва, 55
член СТ
«Меліорато
р»
м. Татарбунари
пенсіонер,
вул. Гімназична,30 член СТ
«Меліорато
р»
м. Татарбунари
пенсіонер,
вул. Армійська,17 член СТ
«Меліорато
р»
м. Татарбунари
пенсіонер,
вул. Бесарабська,1а член СТ
«Меліорато
р»
м. Татарбунари
вул. Маяковського,25 не працює,
по догляду
за сином
м. Татарбунари
пенсіонер
вул. Суворова,61

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

проїзд

400,00

лікування
сина

800,00

лікування

600,00

Всього

23000,00

Л.В.Коваль

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
26.09.2019

№ 142

Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою
- 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», наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо
пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 06.12.2013
року за № 2073/24605,
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Коломіченка Олександра
Олександровича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Укласти з фізичної особою – підприємцем Коломіченком
Олександром Олександровичем договір пайової участі в утриманні об’єкту
благоустрою згідно паспорту прив’язки групи тимчасових споруди від
17.09.2019 року № 26, для провадження підприємницької діяльності з
торгівлі, щодо групи тимчасових споруди № 100, загальною площею
благоустрою 194 кв. м, з них під тимчасовими спорудами (магазин) – 89,68
кв.м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, набережна Ізерта,
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

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
26.09.2019

№ 143

Про доцільність подовження терміну дії паспорту прив’язки групи
тимчасових споруд за адресою:

м. Татарбунари, на розі вулиці

Дністровська та вулиці Тимошенко, за заявою фізичної особи –
підприємця Будник Ірини Семенівни
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій
населених пунктів», 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 Будник Ірини Семенівни,
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати доцільним подовження до 22.06.2024 року терміну дії
паспорту прив’язки групи тимчасових споруд від 22.06.2015 року №5 для
здійснення підприємницької діяльності з торгівлі фізичною особою –
підприємцем Буднік Іриною Семенівною та внести зміни в договір пайової
участі в утримані об’єкту благоустрою від 16.01.2019 року № 27, а саме
замість слів та цифр «138 м.кв.» зазначити слова та цифри «94 м.кв.» за
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, на розі вулиці
Дністровська та вулиці Тимошенко, тимчасові споруди №80.
2. Рекомендувати фізичній особі – підприємцю Буднік Ірині Семенівні
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. Пункт 1 і 2 набувають чинності після сплати пайової участі в утримані
об’єкту благоустрою за умовами договору пайової участі в утримані об’єкту
благоустрою від 16.01.2019 року № 27.
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
26.09.2019
Про укладання договору пайової

№ 144
участі в утриманні об’єкту

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою
Бєсєдєнка Івана Андрійовича
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 Бєсєдєнка Івана Андрійовича, виконавчий
комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Укласти з Бєсєдєнко Іваном Андрійовичем договір пайової
участі в утриманні об’єкту благоустрою площею 9 кв.м (3х3м), за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, вул. 23 Серпня, (район ПАТ
«ОЩАДБАНК»), місце № 7, (тільки у неділю) терміном до 25.09.2019 року,
згідно план-схеми М 1:500 (додаток 1).
2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П.Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
26.09.2019

№ 145

Про видачу ордеру на заселення
житлової площі
Керуючись підпунктом 6 частини «б» статті 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтями 79, 84 Житлового кодексу
Української РСР, розглянувши заяву Магєра В.П., протокол засідань
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті
Татарбунарської міської ради
від
24.09.2019 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, та як внутрішньо переміщеної особі,
Магєру Віктору Петровичу на ½ частину житлового будинку № 82 по вул.
Маяковська, м. Татарбунари.
2.
Контроль за виконаням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 146

26.09.2019

Про взяття на квартирний облік громадян за заявою Якименка Антона
В’ячеславовича
Керуючись підпунктом 2 частини «а» статті 30, частиною шостою статті
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 34
Житлового кодексу Української РСР, постановою Ради Міністрів Української
РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984
№ 470 «Про затвердження правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській
РСР», розглянувши клопотання Татарбунарської районної державної лікарні
ветеренарної медецини, враховуючи протокол засідання громадської комісії з
житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від
24.09.2019 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку
квартирного обліку громадян при виконкомі Татарбунарської міської ради:
- Якименка Антона В’ячеславовича, 1989 року народження, як молодого
спеціаліста – лікаря ветеринарної медицини Татарбунарської районної
державної лікарні ветеринарної медицини.
2.
Внести відповідні зміни до додатку № 1 рішення виконавчого
комітету Татарбунарської міської ради від 27.02.2019 року № 15 «Про
затвердження списків квартирного обліку громадян у виконавчому комітеті
Татарбунарської міської ради».
3.

Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 147

26.09.2019

Про присвоєння окремої адреси частинам домоволодіння по вулиці
Соборна,

13 за заявами Батіщевої Лідії Петрівни та Бортецького

Володимира Павловича
Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши заяви Батіщевої Л.П., Бортецького В.П. зі згодою
співвласника Дяченко Б.Г., інформаційної довідки з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно від 24.09.2019, висновків щодо технічної
можливості виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна від 05.06.2019
виконаного ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН», технічних паспортів на
квартири № 2, № 3 у будинку квартирного типу № 1458 від 05.06.2019
виготовленого ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН», рішення виконавчого
комітету Татарбунарської міської ради від 24.04.2019 № 49 «Про присвоєння
окремої адреси частині домоволодіння по вулиці Соборна, 13 за заявою
Дяченка Бориса Григоровича», виконавчий комітет Татарбунарської міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Відповідно до висновку щодо технічної можливості виділу в натурі
частки з об’єкта нерухомого майна від 05.06.2019 виконаного ТОВ
«Татарбунарське РБТІ та РОН» присвоїти адресу окремій 8/25 частині
домоволодіння по вул. Соборна, 13, яка належить Бортецькому Володимиру
Павловичу, а саме; коридор № 2 – 1 , кімната № 2-2 , комора № 2-3, кімната
№ 2-4, кімната № 2-5, коридор № 2-6, кухня № 2-7, коридор № 2-8, туалет
№ 2-9, ванна № 2-10, загальною площею 56,8 кв. м., наступну адресу: м.
Татарбунари, вул. Соборна 13, квартира 2.
2. Відповідно до висновку щодо технічної можливості виділу в натурі
частки з об’єкта нерухомого майна від 05.06.2019 виконаного ТОВ
«Татарбунарське РБТІ та РОН» присвоїти адресу окремій 8/25 частині
домоволодіння по вул. Соборна, 13, яка належить Батіщевої Лідії Петрівні, а
саме; коридор № 3 – 1, кімната № 3-2 , кімната № 3-3, загальною площею
29,2 кв. м., наступну адресу: м. Татарбунари, вул. Соборна 13, квартира 3.

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

Міський голова

заступника

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 148

26.09.2019
Про

присвоєння

адреси

нежитловій будівлі, за заявою
Ткача А.В.
Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Ткача А.В., рішення
Татарбунарського районного суду від 13.08.2019 р., технічний паспорт на
гараж від 10.01.2019 року, складений ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН»,
інформаційної довідки з Державного реєстру речових праву на нерухоме
майно від 25.09.2019 № 182434268, виконавчий комітет Татарбунарської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі – гаражу, який складається з
приміщення № 1- площею 23,2 кв. м.,з погрібом - площею 8.3 кв. м. та
належить на праві приватної власності Ткачу Андрію Васильовичу, а саме:
м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, 10, нежитлова – будівля гараж № 4.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

