
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
  

30.10.2019                         № 149  
 
Про підсумки виконання міського  

бюджету за 9 місяців 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 Лютикової Л.С. про підсумки виконання міського бюджету за 9 
місяців 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 9 
місяців 2019 року  та про проект  міського бюджету  на 2020 рік 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 9 місяців 
2019 року та проект  міського бюджету  на 2020 рік на розгляд сесії міської 
ради. 
  
 3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.   

  
  
Міський голова        А.П. Глущенко  
       
       
 
 
 



 
       

Д О В І Д К А 
до звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року  

 Доходи міського бюджету за 9 місяців 2019 року склали всього -  
18 857 893,93 грн. (у т.ч. власні надходження бюджетних установ –
256 305,58 грн.) у т.ч.: 

• загальний фонд  - 18 435 843,95 грн.  
• спеціальний фонд – 422 049,98 грн. (у тому числі власні 

надходження бюджетних установ 256 305,58 грн.). 
Власні надходження бюджетних установ це  
 Надходження від додаткової (господарської) діяльності у натуральній 

формі на суму 8604,0 грн., а саме оприбуткування дров від демонтажу 
підлоги, оприбуткування чавунних батарей в процесі капітального ремонту 
зали адмінбудівлі. 

Кошти, що отримані від підприємств, установ, фізичних осіб-
підприємців для виконання цільових заходів (пайові внески) – 247 701,58 грн. 

Структуру міського бюджету (крім власних надходжень) складають: 
• податковi , неподаткові надходження та доходи від операцiй з 

капiталом –  всього 18 601 588,00 грн.  
• До міського бюджету по податковим надійшло всього 

14 920 093,06 грн. 
Зазначені надходження складаються з   

1) податку на прибуток підприємств комунальної власностi – 5 426 
грн., що складає 100 % до  планових призначень;  

2) акцизний податок  всього в сумі 3 873 840,96 грн., що становить 
101,2 % від планових призначень звітного періоду;    

3) податок на майно надійшов в сумі 3 805 977,96 грн., або 123,5% до 
плану;   

4) збір за місця для паркування транспортних засобів склав 55 404 грн. 
або 117,3 % до запланованого завдання;  

5) туристичний збір надійшов у сумі 18 677 грн. або 250,0 % до плану;  
6) єдиний податок надійшов в сумі – 7 113 522,22 грн., або 105,0 % до 

планових призначень, в тому числі єдиний податок з юридичних осіб 
968 597,38 грн. (101,0%), єдиний податок з фізичних осіб 5 807 229,85 грн. 
або 105,4% до плану за відповідній період, єдиний податок з 
сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільгоспвиробництва 
перевищує 75 відсотків склав 337 694,99 грн., або 110,6 % до плану; 

7) екологічний податок надійшов в сумі 45 831,10., або 117,5 % до 
плану.  

Неподаткові надходження надійшли всього 1 006 287,22 грн. у тому 
числі:  

1) Доходи від власності та підприємницької діяльності 75 774,0 грн. або 
100% від плану;  

2) Адміністративні збори  та платежі -628 709,561 грн. або 102,6 %; 



3). Надходження від орендної плати – 58 091,91  грн., або 105,05% до 
плану; 

4) Державне мито – 27 301,0 грн.; 
5) Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів – 70 662,0 грн. або 100% до плану. 

6). Інші неподаткові находження склали 3 417,5 грн.  
Найбільша питома вага від всього обсягу надходжень до міського 

бюджету припадає на єдиний податок що становить 44,4%, акцизний податок 
на товари та послуги – 24,0%, податок на майно –23,8 %, адміністративні 
збори – 3,9 %.  

Міський бюджет за видатками по загальному фонду при уточнених 
планових призначеннях у розмірі 14 699 625,0 грн. виконаний в сумі 
14 155 700,0 грн., що складає 96,3 %. Касові видатки здійснюються в рамках 
планових призначень. 

Протягом 2019 року за рахунок міського бюджету діяли 8 місцевих 
програм: «Оздоровлення дітей м. Татарбунари», «Милосердя в дії», 
«Поховання померлих безрідних та невідомих громадян», місцева програма 
«Діти Татарбунар», міська програма культурно-масових та мистецьких 
заходів, місцева програма «Правопорядок», програма охорони 
навколишнього середовища, цільова програма виконання археологічних 
досліджень в місті Татарбунари на 2018–2019 роки. 
 По програмі «Оздоровлення дітей м. Татарбунари» видатки звітного 
періоду склали 196 560 грн. або 98,8% від суми запланованих коштів. 
 По програмі «Милосердя в дії» видатки звітного періоду складають        
192 695,0 грн., в тому числі матеріальна допомога на лікування, поховання та 
вирішення соціально-побутових проблем – 156 050,0 грн., на виплату 
матеріальної допомоги учасникам бойових дій до Дня воїна –
інтернаціоналіста  та інвалідам війни до Дня Перемоги – 21 000 грн., 
матеріальна допомога до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків 
аварії на чорнобильській АЕС – 7 800 грн., щорічна винагорода Почесним 
громадянам міста – 6 000 грн. 
 По програмі «Поховання померлих безробітних та невідомих 
громадян» видатки складають 1 670 грн., які направлені на оплату 
ритуальних послуг для поховання бездомних безхатченків. 
 Видатки на виконання міської програми «Діти Татарбунар» склали 8 
236. грн., які витрачені на придбання подарунків для випускників 
дошкільних навчальних закладів міста. 
 Видатки на виконання міської програми культурно-масових та 
мистецьких заходів складають 356 382,63 грн., які направлені на організацію 
святкування державних свят та утримання об’єктів культури. 
 По програмі «Правопорядок» касові видатки із спеціального фонду 
склали 50,0 тис. грн., які використані на придбання 8 штук відеокамер. 
 По програмі охорони навколишнього середовища видатки склали 
41 830 грн. при плані 52 184 . грн., які направлялися на придбання палива та 



оплату послуг по впорядкуванню сміттєзвалищ міста та ліквідації стихійних 
сміттєзвалищ. 
 Видатки на підтримку розвитку спорту здійснені всього на суму 
566 903,00 грн., в тому числі на утримання штату – 397 715,2 грн., на 
транспортні послуги по перевезенню футбольної команди – 17 100. грн., 
послуги по розчистці міського стадіону від сміття, ремонт обладнання тощо – 
45 770 грн., на відрядження на Чемпіонат України з шашок серед молоді і 
юнаків в місто Камянське Дніпропетровської області, Ковель Волинської 
області, м. Чорноморськ, тощо – 16 011,00. грн, придбання господарських 
товарів, призів – 90 306,00. грн.. 
 Видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства склали 2 282 797,0. грн., які направлені на оплату 
електроенергії – 1 293 956,38. грн. та на оплату  послуг за проведення 
аналізів питної води та стічних вод, ремонти насосів,комп. техніки, тощо – 
205 188,7 грн., придбання матеріалів (пмм, запчастин, шини, 
електроматеріали, канцтовари тощо) – 743 643,64 грн. 
 Видатки по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури у звітному періоді за рахунок коштів загального фонду 
склали 1 537 887,00, в тому числі поточні ремонти дорожнього покриття 
вулиць Ізмаїльська (199,9 тис.грн.), Джерельна (20,0 тис. грн.), Гімназична 
(41,0 тис. грн), Нагорна (25,0 тис. грн.), Київська (99,9 тис. грн.), Л.Українки 
(99,9 тис. грн.), Соборна (78,9), Вул. Центральна (140,0), Вул. Горького (99,9 
), Борисівська (185,9),  Новоселів (32,5), Джерельна (20,0), Барінова (115,0 
тис. грн.), Маяковського (199,7 тис. грн.). 
 Витрати на субвенції районному бюджету за рахунок загального фонду 
у звітному періоді склали 831 822,0 грн., які направлялися:  
 на харчування пільгових категорій учнів для загальноосвітніх шкіл 
міста – 390 000 тис. грн.; 
 на придбання вугілля для опалення дошкільних закладів освіти – 355 
000. грн.; 
 на придбання матеріалів для ЗОШ ім.. В.З.Тура – 15 000 грн; 
          на придбання матеріалів для ДНЗ (ясла-садок) «Колосок» – 16 822, грн.; 
 на придбання миючих засобів для будинку Милосердя – 15 000  грн. 
 надана субвенція обласному бюджету на утримання ТПТАУ – 40 000 
грн. 

Міський бюджет за видатками по спеціальному фонду при уточнених 
планових призначеннях у розмірі 11 181 481,45 грн. виконаний в сумі 
7 935 416,58 грн., що складає 71%. Залишились не використаними кошти по 
будівництву ВНС на суму 2 473 864,7, на придбання сміттєвоза на суму 
1 000 000 грн.  
 Касові видатки на капітальний ремонт адмінбудівлі Татарбунарської 
міської ради склали 267 199. грн. при плані 270 000  грн. 
 По Програмі «Діти м. Татарбунари» у звітному періоді придбано 
проектор на суму 15 000  грн. 



 По функції «Забезпечення функціонування водрпровідно – 
каналізаційного господарства» кошти в загальній сумі 613 255 грн. були 
використані на придбання насосів – 143 555. грн., на придбання башти 
Рожновського – 199 000 грн.,. на придбання АВР до дизельного генератора – 
140 500 грн., на придбання корпусу до дизельного генератора – 130 200 грн. 
 По функції « Організація благоустрою населених пунктів» касові 
видатки бюджетних коштів склали 347 600 грн., в тому числі на придбання та 
встановлення зупинки 14 000, придбання гойдалок – 78 700 грн., придбання 
подрібнювача для гілок 19 900 грн., на капітальний ремонт адмінбудівлі з 
улаштуванням центру надання адміністративних послуг 235 000 грн. 
 По функції « Будівництво інших об’єктів комунальної власності» 
видатки всього склали – 360 930,72 грн., в тому числі кошти використані на 
оплату буріння свердловини по вул.. Суворова – 290 000 грн., на проведення 
ПКД об’єкту по міні футбольному полю в парку ім.. Тура – 6 330,72 грн., 
будівництво  монолітного фундаменту по вул. Суворова,41/1 65 600 грн.,  
 По коштам держбюджету витрати склали 5 254 108,75 грн., в тому 
числі:  
 1. По будівництву ВНС за адресою вулиця Степова,6 м. Татарбунари 
Одеської області касові видатки в поточному році склали 4 802 258,35 грн.; 
 2. Проведення технічного нагляду по об’єкту «будівництво ВНС за 
адресою вул. Степова,6 451 851,4 грн. 
 По функції «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» касові видатки 
склали 589 563 грн., які направлені на капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вулиць Гімназична (299,6), Садова (289,9). 
 По функції інші заходи громадського порядку та безпеки видатки 
склали 50 000 грн., які направлені на придбання відеокамер в кількості 8 
штук. 
 Видатки по проведенню експертної грошової оцінки земельної ділянки 
склали 21 000 грн. 
 Витрати на субвенції районному бюджету за рахунок спеціального 
фонду у звітному періоді склали 35,0 тис. грн., які направлялися на 
придбання меблів для ДНЗ (ясла-садок) «Колосок»  (10,0) та на придбання 
для КЗ «Татарбунарська центральна районна лікарня» медичного 
біохімічного аналізатора МБА -540 на суму 25,0 тис. грн. 
 
Начальник відділу, головний бухгалтер    Л.С.Лютикова 
 
     

      
 
 
 
 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
30.10.2019                             № 150   

Про  підсумки  виконання  основних  показників   програми    соціально -  

економічного  та культурного розвитку   міста Татарбунари  за   9 місяців 

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»,  заслухавши інформацію заступника міського 
голови Лєсніченка О.В. про  підсумки  виконання  основних показників     
програми    соціально -  економічного   та культурного     розвитку       міста 
Татарбунари  за    9 місяців 2019   року, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради  

 В И Р І Ш И В : 

 1. Інформацію  про  виконання  основних  показників     програми    
соціально -  економічного  та культурного      розвитку       міста   Татарбунари   
за   9 місяців 2019  року взяти до відома (додається). 

  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 
30.10.2019                        № 151 

 
 
 
 
  
  

 Відповідно підпункту 4  пункту  «а»  статті  28, частини шостої статті 
59    Закону України   «Про    місцеве самоврядування в Україні»,  рішення 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  від 28.04.2016 року № 
54 «Про  затвердження  Положення  про порядок           надання         адресної  
матеріальної  допомоги мешканцям м. Татарбунари (зі змінами), рішень 
міської ради від  30  листопада 2018 р. № 724-VII «Про міський бюджет на 
2019 рік»,  від   18.01.2016  року  № 23-VII  «Про затвердження міської 
програми «Милосердя в дії»   на   2016-2020 роки»,  розглянувши   заяви  
громадян  про  надання матеріальної допомоги,   виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
 В И Р І Ш И В : 
 
 1. Надати адресну матеріальну допомогу  на лікування,  поховання   
жителям    міста  в  жовтні 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 
 
 

 

Про надання адресної матеріальної 

допомоги  жителям  міста 



 
                                                     Додаток  

                               до    рішення   
     виконавчого     комітету   

              Татарбунарської міської ради 
                                  від  30.10.2019 

           № 151 
 
 
 

Список 
на    надання    матеріальної    допомоги    в жовтні  2019   року 

 
№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначен
ня 

допомоги 

Сума 
Грн. 

1. Надельниченко 
Афанасій  

Пилипович 

м. Татарбунари 
вул. Горького,5, 

кв.10 

пенсіонер лікування 600,00 

2. Мошу 
Софія Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. Чорноморська, 

9а 

пенсіонер лікування 700,00 

3. Мошу 
Яків Іванович 

м. Татарбунари 
вул. 

Чорноморська,9а 

пенсіонер лікування 600,00 

4. Буза 
Марія Антонівна 

м. Татарбунари 
вул. Зоряна, 3а 

пенсіонер 
 

лікування   600,00 

5. Буза 
 Петро Андронович 

м. Татарбунари 
вул. Зоряна,3а  

пенсіонер 
 

лікування 600,00 

6. Кречун 
Ірина Карпівна 

м. Татарбунари 
вул. Т. повстання,7 

пенсіонер 
 

лікування 600,00 

7. Левчук 
Віра Петрівна 

м. Татарбунари 
вул. Папаніна,4 

 
 

      пенсіонер 
 

лікування 600,00 

8. Мельник 
Ганна   Олексіївна 

м. Татарбунари 
вул. Робоча,10, кв.2 

пенсіонер 
 

лікування 600,00 

9. Георгієва 
 Анжела  Євгенівна 

м. Татарбунари 
вул.  Кілійська,18 

тимчасово не 
працює 

лікування 700,00 

10. Яценко 
Павло Петрович 

м. Татарбунари 
вул. Князева,84, кв.6 

пенсіонер лікування 600,00 

11. Друзенко 
Олександр Іванович 

м. Татарбунари 
вул. В.Тура,106а 

працюючий, 
інвалід II 

групи 

лікування 1500,00 

12. Герман м. Татарбунари пенсіонер лікування 700,00 



Станіслав  
Григорович 

вул. Горького,13, 
кв.15 

13. Пятниця 
Любов Геннадіївна 

м. Татарбунари 
вул. Робоча,19,  

кв.12 

пенсіонер лікування 600,00 

14. Будкевич 
Тетяна  Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. Горького, 13, 

кв.11 

пенсіонер лікування    700,00 

15. Малярчук  
Юлія  Миколаївна 

м. Татарбунари 
вул. Князева,63, кв.6 

не працює,  
інвалід  III  

групи 

лікування     800,00 

16. Сердюченко 
Надія Василівна 

м. Татарбунари 
вул. Пушкіна,3а,  

кв.44 

пенсіонер лікування 600,00 

17. Четвертакова 
Раїса Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. Л.Українки, 

105а 

пенсіонер лікування 600,00 

18. Головченко 
Ольга Семенівна 

м. Татарбунари 
вул. Кутузова,17 

пенсіонер лікування 600,00 

19. Фіцай 
Марія Василівна 

м. Татарбунари 
вул. Робоча,15,  

кв.11 

пенсіонер, 
інвалід  II  

групи 

лікування 600,00 

20. Добров Михайло 
Сильвестрович 

м. Татарбунари, вул. 
Пушкін, 3б, кв. 18 

пенсіонер, 
член СТ 

«Меліоратор» 

проїзд 400,00 

21. Доброва Галина 
Данилівна 

м. Татарбунари, вул. 
Пушкін, 3б, кв. 18 

пенсіонер, 
член СТ 

«Меліоратор» 

проїзд 400,00 

    Всього 13700,00 
                  

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 30.10.2019                                         № 152 

                               
Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом прив’язки 

за адресою: м. Татарбунари, на набережній Даніеля Фрідріха Ізерта, за 

заявою товариства з обмеженою відповідальністю «КАТРАН-Т» 

     Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», статтею 28 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 товариства 
з обмеженою відповідальністю «КАТРАН-Т», виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за паспортом 
прив’язки товариством з обмеженою відповідальністю «КАТРАН-Т» (ЄДРПОУ 
42706971), для провадження підприємницької діяльності з торгівлі та іншої 
діяльності, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, на 
набережній Даніеля Фрідріха Ізерта,  з площею благоустрою 60 кв. м. з них під 
тимчасовою спорудою № 103 – 30 кв. м. 

2. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю 
«КАТРАН-Т» отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, 
погоджений відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 
житлового комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації 
та погодити розміщення тимчасової споруди з КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК», 
Татарбунарським  РЕМ, ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та ТОВ «АТРАКОМ». 
     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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 30.10.2019                                         № 153 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту благоустрою 

за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою Реу Валерія 

Семеновича  

 
 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 Реу Валерія 
Семеновича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з Реу Валерієм Семеновичем договір пайової участі в 
утриманні об’єкту благоустрою площею 9 кв. м. (3х3м), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, місце №     
23, (тільки у неділю) терміном до 25.09.2020 року, згідно план-схеми М 1:500 
(додається).  

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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  30.10.2019                                  № 154 

                               
Про внесення змін до договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

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

Федорової Юлії Леонідівни 

 
 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 Федорової Юлії Леонідівни, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Внести зміни у підпункт 1.1 договору пайової участі в утриманні 
об’єкту благоустрою від 01.02.2019 року № 43 з Федоровою Юлією 
Леонідівною за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. 23 Серпня, а саме замість площі «9 кв. м.», зазначити площу 
«18 кв. м. (3м х 6м)» та слова і цифри «місце № 5 та № 6». 

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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  30.10.2019                                                № 155 

                               
Про надання дозволу на збір вихідних даних для проектування 

реконструкції нежитлової будівлі за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 

Серпня, 46, за заявою громадянки США Молоквас Галини Леонідівни  

 
          Керуючись статтею 31, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 29 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», за заявою громадянки США Молоквас Галини 
Леонідівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Надати гр. США Молоквас Галині Леонідівні дозвіл на збір 
вихідних даних для проектування реконструкції нежитлової будівлі з літерою 
«В» на земельній ділянці площею 0,0838 га, яка знаходиться в оренді за 
договором оренди землі від 23.10.2018 року № 189, з цільовим призначенням 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), з кадастровим номером 5125010100:02:004:0318, 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 
Серпня, будинок 46.  

2. Рекомендувати гр. США Молоквас Галині Леонідівні отримати 
містобудівні умови і обмеження для проектування об’єкта реконструкції у 
відділі містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового 
комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації. 

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 
30.10.2019                                            №  156 
 
Про включення в список громадян, які потребують позачергового 

поліпшення  житлових умов за клопотанням служби у справах дітей 

Татарбунарської райдержадміністрації  

 
         Керуючись підпунктом 2 частини «а» статі 30, частиною шостою статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 41, пунктом 
10 статті 45 Житлового кодексу Української РСР, розглянувши клопотання 
служби у справах дітей Татарбунарської райдержадміністрації, враховуючи 
протокол засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому 
комітеті Татарбунарської міської ради від  .10.2019 року, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Включити в список громадян, які потребують позачергового 
поліпшення житлових умов при виконкомі Татарбунарської міської ради: 

- Барбанягру Владислава Едуардовича, 2002 року народження, як 
особу з числа дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 
 

2. Внести відповідні зміни до додатку № 3 рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради № 15 від 27.02.2019 року «Про 
затвердження списків квартирного обліку громадян у виконкомі 
Татарбунарської міської ради». 

 
3.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
 
 
Міський голова                                                                           А.П. Глущенко   



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
30.10.2019                                                                                                    № 157 
 
Про надання згоди на збір вихідних даних для проектування реконструкції 

житлового будинку, за заявою Зелененка Віктора Парфентійовича 
 
         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 Зелененка Віктора Парфентійовича, мешканця м. Татарбунари, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати згоду гр. Зелененку Віктору Парфентійовичу на збір вихідних 
даних, для проектування реконструкції житлового будинку, що розташований 
за адресою: м. Татарбунари, вулиця Папаніна, 50, зі зміною геометричних 
розмірів, шляхом добудови веранди, з облаштування додаткового дверного 
отвору в приміщенні № 6 (кладова).  

2. Зобов’язати  Зелененка Віктора Парфентійовича: 
2.1. Погодити проект реконструкції житлового будинку, із збільшенням 

геометричних розмірів у відділі містобудування, архітектури, житлово-
комунального господарства, будівництва та інфраструктури Татарбунарської 
райдержадміністрації.  

2.2. Не приступати до реконструкції житлового будинку без отримання 
дозволу, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією в 
Одеській області, на реконструкцію об’єкта зазначеного у пункті 1 цього 
рішення. 

2.3. Зобов’язати гр. Зелененка Віктора Парфентійовича у разі будівництва 
будівлі площею більше 300 кв. м. укласти з виконавчим комітетом 
Татарбунарської міської ради, договір пайової участі у розвитку 
інфраструктури м. Татарбунари. 

 

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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 30.10.2019                                           № 158 
 
Про присвоєння окремої адреси частині домоволодіння по вулиці Пушкіна,  

9,  за заявою Сірого Олександра Григоровича 

 
      Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Сірого Олександра Григоровича,  інформаційні 
довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.10.2019, 
свідоцтва про право на спадщину № 2330 від 24.10.2002, технічного паспорту 
на квартиру № 8 від 05.11.2018, виготовленого ТОВ «Татарбунарське РБТІ та 
РОН»,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Відповідно до свідоцтва про право на спадщину № 2330 від 24.10.2002  
присвоїти  окремій 90/1000 частині домоволодіння по вул. Пушкіна, 9, яка 
належить Сірому  Олександру  Григоровичу,  а саме; кухня № 8-1, коридор № 
8-2 ,  кімната № 8-3 , кімната № 8-4, сан. вузол № 8-5, загальною площею 39,2 
кв. м., наступну адресу:  м. Татарбунари, вул. Пушкіна 9, квартира 8. 

       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 
30.10.2019                                        № 159 
 
Про присвоєння окремої адреси частинам домоволодіння по вулиці 

Барінова,  33.  за заявою Старенкової Людмили Павлівни 

      Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Старенкової Л.П.  зі згодою співвласників 
Погорелої  І.М., Погорєлого М.В., Степаненко Є.С., Степаненко О.В., Гостєвої 
О.Д.,  інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно від 23.10.2019, висновки щодо технічної можливості виділу в натурі 
частки з об’єкта нерухомого майна від 02.10.2019 та 16.10.2019 виконаних ТОВ 
«Татарбунарське РБТІ та РОН», технічні паспорти на квартири  № 1, № 4 у 
будинку квартирного типу № 746 від 16.10.2019 та № 746 від 18.06.2018, 
виготовлені ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН», свідоцтва про право 
особистої власності від 22.09.1993 та договір дарування від 18.11.2009, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Відповідно до висновку щодо технічної можливості виділу в натурі 
частки з об’єкта нерухомого майна від 16.10.2019, виконаного ТОВ 
«Татарбунарське РБТІ та РОН», присвоїти адресу окремій 240/1500 частині 
домоволодіння по вул. Барінова, 33, яка належить Старенковій Людмилі 
Павлівні,  Погорєлому Михайлу Васильовичу, Погорєлій Інгі Михайлівні,  а 
саме: коридор  №  1,  кімната № 2, кімната № 3, загальною площею 32,5 кв. м., 
наступну адресу:   м. Татарбунари, вул. Барінова, 33, квартира 1. 

       2. Відповідно до висновку щодо технічної можливості виділу в натурі 
частки з об’єкта нерухомого майна від 02.10.2019, виконаного ТОВ 
«Татарбунарське РБТІ та РОН», присвоїти адресу окремій 375/1500 частині 
домоволодіння по вул. Барінова, 33, яка належить Старенковій Людмилі 
Павлівні,  а саме: веранда  №1, коридор № 2, кімната № 3, кімната № 4, сан. 
вузол № 5, кухня № 6 загальною площею 65,2 кв. м., наступну адресу:   м. 
Татарбунари, вул. Барінова 33, квартира 4. 

       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 
31.10.2019              № 160 
 
Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 31.07.2019 р. № 113  «Про присвоєння адреси  в м. 

Татарбунари, за заявою Долгополої Надії Павлівни»   

 
           Керуючись  підпунктом 2 пункту «а», підпунктом 9 пунктом «б» статті 
30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Долгополої Надії Павлівни від 08.10.2019 року, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 
            1.  Пункт 1 рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
від 31.07.2019 р. № 113 «Про присвоєння адреси  в м. Татарбунари, за заявою 
Долгополої Надії Павлівни» викласти в новій редакції, а саме: 
            «1. Присвоїти об’єкту нерухомого майна нову адресу: «Одеська область, 
місто Татарбунари, вулиця Василя Тура, 15, приміщення № 3 замість старої 
адреси: «Одеська область, місто Татарбунари, вулиця Василя Тура, 15», 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 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
30.10.2019                                                                                                     № 161 

 
 Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30, частини шостої статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву 
голови СФГ «Цурканенка О.Є.» Цурканенка Олега Євгеновича, що мешкає в м. 
Татарбунари,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
              1. Надати дозвіл голові СФГ «Цурканенка О.Є.», Цурканенку Олегу 
Євгеновичу на торгівлю новорічними ялинками за адресою: м. Татарбунари, 
площа Визволення, терміном з 20.12.2019 року до 31.12.2019 року. 

 
  2. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою у місті Татарбунарської міської ради (Даскалєску О.Є.) провести 
нарахування платежів заявнику за період торгівлі згідно тарифів затверджених 
міською радою. 

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

Про надання дозволу на торгівлю новорічними ялинками за адресою:  

м. Татарбунари,  площа Визволення  за заявою голови СФГ 

«Цурканенко О. Є.», Цурканенка Олега Євгеновича 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 30.10.2019                                        № 162  

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту благоустрою 

за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою фізичної особи – 

підприємця Гачик Ганни Володимирівни  

 
 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 Гачик Ганни Володимирівни, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Гачик Ганною 
Володимирівною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 
площею 3 кв. м. (1х3м), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, місце № 25, строком на 1 (один) рік, згідно 
план-схеми М 1:500 (додається).  

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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 30.10.2019                                      № 163 

                               
Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом  

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Князева, за заявою фізичної 

особи - підприємця Бурлаченка Олега Володимировича 

            Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», статтею 28 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 Бурлаченка Олега Володимировича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Визнати доцільним розміщення групи тимчасових споруд за 
паспортом прив’язки фізичною особою - підприємцем Бурлаченком Олегом 
Володимировичем для провадження підприємницької діяльності з фасування та 
зберігання вторинної сировини, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Князева, (район вул. Князева, 88 – колгоспні 
гаражі) з площею благоустрою 680 кв. м.,  з них під групою тимчасових споруд 
№ 104 – 60 кв. м., згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

2. Рекомендувати фізичній особі - підприємцю Бурлаченку Олегу 
Володимировичу отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, 
погоджений відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 
житлового комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації 
та погодити розміщення тимчасової споруди з КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК», 
Татарбунарським  РЕМ, ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та ТОВ «АТРАКОМ». 
     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   міського 
голови   Лєсніченка О.В. 
 

Міський голова                      А.П.Глущенко 
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