Зміни та доповнення
до порядку денного засідання виконавчого комітету татарбунарської міської
ради від 27.11.2019 року
1. Доповнити порядок денний засідання виконавчого комітету
наступними питаннями:
«5. Про внесення змін до схеми організації дорожнього руху в м.
Татарбунари.
6. Про присвоєння адреси ½ частині житлового будинку по вулиці
Тимошенко, за заявою Дімоглової Світлани Анатоліївни.
7. Про видачу ордеру на заселення житлової площі за заявою Касапа
Дмитра Володимировича.
8. Про внесення змін до п.3 рішення виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради від 27.03.2019 р. № 29 «Про погодження
ситуаційних схем розміщення пам’ятників та ескізу меморіалу в пам'ять про
попередні покоління міщан міста Татарбунари».
Інформує: Борденюк В.М. – головний спеціаліст-юрист виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради.
9. Про надання дозволу на торгівлю новорічними ялинками за адресою:
м. Татарбунари, площа Визволення за заявою, Стрижака С.В.
10. Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом
прив’язки за адресою:
м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою
Фермерського господарства «Княжиця».
11. Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом
прив’язки за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою фізичної
особи - підприємця Сосни Володимира Семеновича.
12. Про доцільність внесення змін в паспорт прив’язки тимчасової
споруди за адресою: м. Татарбунари, вул. Горького, за заявою фізичної
особи - підприємця Жарана Руслана Петровича та фізичної особи підприємця Скоробогача Євгена Вікторовича.
13. Про доцільність проведення благоустрою території прилеглої до
присадибної земельної ділянки за адресою: м. Татарбунари, вул. Степова,
буд.4, за заявою Кільміченко Валентини Георгіївни.
14. Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою фізичної
особи - підприємця Мукієнко Людмили Олексіївни.
15. Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою фізичної
особи - підприємця Вирлана Юрія Юрійовича.
16. Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою фізичної
особи - підприємця Манєвої Анастасії Сергіївни.
17. Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою
Селянського фермерського господарства «Миндру Валерія Яковича.

18. Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою фізичної
особи - підприємця Мунян Лариси Аркадіївни
19.Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою
Селянського фермерського господарства «Миндру Валерія Яковича».
Інформує: Катанов І.В. – начальник відділу земельних відносин
виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради.
2. Питання 5 вважати питанням 19.

5 питання

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
№

27.11.2019
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 колективне звернення мешканців міста від 07.11.2019,
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 № 36 щодо розміщення розмітки 1.14.1.
«зебра» від пам’ятника В.З. Тура до сходів в парку ім. В.З. Тура.
2. Вважати за доцільне розміщення пристроїв зменшення швидкості
поряд з адміністративною будівлею СПАТ «Україна» по вул. Лесі Українки,
22 та поряд з житловими будинками № 26, 38, 91 97 а, цієї ж вулиці, після
отримання дозволу на встановлення в управлінні превентивної діяльності
Головного управління національної поліції в Одеській області.
3. УМКВЗБ ( Даскалєску О.Є.) забезпечити нанесення передбаченого п.1
цього рішення, розмітки 1.14.1. «зебра».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П. Глущенко
Проект рішення підготовлено головним спеціалістом –
юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради

6 питання

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
№

27.11.2019

Про присвоєння адреси ½ частині житлового будинку по вулиці
Тимошенко, за заявою Дімоглової Світлани Анатоліївни
Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши заяву Дімоглової С.А., договір дарування ½ частки
житлового будинку № 539 від 17.02.2007 року, технічний паспорт № 12-174
від
22.01.2007,
виготовлений
Татарбунарським
бюро
технічної
інвентаризації, будівельний паспорт № 31 від 06.12.2007, виданий
Татарбунарською райдержадміністрацією, дозвіл № 39 від 12.12.07 р на
виконання будівельних робіт, виконавчий комітет Татарбунарської міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти адресу ½ частині житлового будинку, який належить
Дімогловій Світлані Анатоліївні, а саме; веранда 1-1 , кімната 1-2, кімната
1-3, кімната 1-4, житловою площею 33,3 кв. м., загальною площею 45,1 кв.м.,
добудованої веранди 1, добудованого побутового приміщення 2, ½ частка
сарай літ. «В», літня кухня літ. «Г», навіс літ. «Д», гараж літ. «Ж», підвал літ.
«ж», басейн № 4, огородження № 5, № 6, ворота № 7 - м. Татарбунари, вул.
Тимошенко, 20/1.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

заступника

А.П. Глущенко
Проект рішення підготовлено головним спеціалістом –
юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради

7 питання

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
27.11.2019
№
Про видачу ордеру на заселення
житлової площі

Керуючись підпунктом 6 частини «б» статті 30, частиною шостою статті
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 79, 84
Житлового кодексу Української РСР, розглянувши заяву Касапа Д.В.,
протокол засідань громадської комісії з житлових питань при виконавчому
комітеті Татарбунарської міської ради № від.
11.2019 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 особі з інвалідністю, Касапу
Дмитру Володимировичу, на 1/3 частину житлового будинку № 22 по вул.
Партизанська, м. Татарбунари.
2. Контроль за виконаням цього рішення покласти на заступника міського
голови Лєсніченко О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

Проект рішення підготовлено головним спеціалістом –
юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради
8 питання

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
№

27.11.2019

Про внесення змін до п.3 рішення виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради від 27.03.2019 р. № 29 «Про погодження
ситуаційних схем розміщення пам’ятників та ескізу меморіалу в
пам'ять про попередні покоління міщан міста Татарбунари»
Керуючись підпунктом 2 пункту «а», підпунктом 9 пунктом «б» статті
30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши рекомендації комісії з розгляду заяв Плити В.В.,
Кобушкіної Л.Ф. та Алєксєєнко Л.П. від 11.11.2019 року, виконавчий комітет
Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. п.3 рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від
27.03.2019 р. № 29 «Про погодження ситуаційних схем розміщення
пам’ятників та ескізу меморіалу в пам'ять про попередні покоління міщан
міста Татарбунари» викласти в новій редакції, а саме;
3. Погодити ситуаційну схему розміщення пам’ятника мешканцям міста
Татарбунари, що були учасниками першої світової війни на території парку
Пам’яті згідно ситуаційної схеми (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

заступника

А.П.Глущенко
Проект рішення підготовлено головним спеціалістом –

юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради
9 питання

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕНН
Про надання дозволу на торгівлю новорічними ялинками за адресою:
м. Татарбунари, площа Визволення за заявою, Стрижака С.В.
27.11.2019

№

Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30, частини шостої статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
ФОП Стрижака Сергія Васильовича, що мешкає в м. Татарбунари,
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл ФОП Стрижаку Сергію Васильовичу 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 (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

Проект рішення підготовлено головним спеціалістом –

юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради
10 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ
27.11.2019

РІШЕННЯ
№

Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом
прив’язки за адресою: м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою
Фермерського господарства «Княжиця»
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 голови фермерського господарства «Княжиця»
Щеглакова Миколи Володимировича, виконавчий комітет Татарбунарської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати доцільним розміщення за паспортом прив’язки групи
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності з торгівлі
фермерським господарством «Княжиця», за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова,
з площею
благоустрою 224 кв. м. з них під тимчасовою спорудою № 107 – 150 кв. м.,
згідно ситуаційної схеми М 1:500.
2. Рекомендувати фермерському господарству «Княжиця» отримати
паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, погоджений відділом
містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового
комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації та
погодити розміщення тимчасової споруди і вагів з Національною поліцією
України, КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК», Татарбунарськими 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

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету
(апарату) міської ради
11 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ
27.11.2019

РІШЕННЯ
№

Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом
прив’язки за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою
фізичної особи - підприємця Сосни Володимира Семеновича
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 Сосни
Володимира Семеновича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за
паспортом прив’язки фізичною особою - підприємцем Сосною Володимиром
Семеновичем для провадження підприємницької діяльності з організації
надання послуг з оздоровчих процедур, за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, (на розі з вул.
Кутузова) з площею благоустрою 48 кв. м., з них під тимчасовою спорудою
№ 106 – 24 кв. м., згідно ситуаційної схеми М 1:500.
2. Рекомендувати фізичній особі - підприємцю Сосні Володимиру
Семеновичу отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди, погоджений
відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та
житлового
комунального
господарства
Татарбунарської
райдержадміністрації та погодити схему розміщення тимчасової споруди з
КП
«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК»,
Татарбунарськими
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

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету
(апарату) міської ради
12 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ
27.11.2019

РІШЕННЯ
№

Про доцільність внесення змін в паспорт прив’язки тимчасової споруди
за адресою: м. Татарбунари, вул. Горького, за заявою фізичної особи підприємця Жарана Руслана Петровича та фізичної особи - підприємця
Скоробогача Євгена Вікторовича
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 Жарана Руслана Петровича
та фізичної особи - підприємця Скоробогача Євгена Вікторовича, виконавчий
комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Визнати доцільним внесення змін у паспорт прив’язки
тимчасової споруди від 01.02.2018 року № 21 та у договір пайової участі від
24.04.2018 року №17 для провадження підприємницької діяльності з торгівлі,
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.
Горького, (на розі з вул. Василя Тура), з площею благоустрою 45 кв. м., з них
під тимчасовою спорудою № 95 – 15 кв. м., а саме:
замість слів: «фізична особа - підприємець Жаран Руслан Петрович»,
зазначити слова: «фізична особа - підприємець Скоробогач Євген
Вікторович» та зазначити реквізити фізичної особи - підприємця
Скоробогача Євгена Вікторовича.

2.
Рекомендувати ФОП Скоробогачу Є.В. отримати зміни до
паспорту прив’язки тимчасової споруди, погоджені відділом містобудування,
архітектури, розвитку інфраструктури та житлового комунального
господарства Татарбунарської райдержадміністрації та укласти додаткову
угоду до договору пайової участі від 24.04.2018 року №17.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П.Глущенко

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету
(апарату) міської ради

13 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ
27.11.2019

РІШЕННЯ
№

Про доцільність проведення благоустрою території прилеглої до
присадибної земельної ділянки за адресою: м. Татарбунари, вул.
Степова, буд.4, за заявою Кільміченко Валентини Георгіївни
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 Кільміченко Валентини Георгіївни, виконавчий комітет
Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Визнати доцільним проведення благоустрою території прилеглої
до присадибної земельної ділянки, шляхом озеленення, за адресою: Одеська
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, буд.4, гр.
Кільміченко Валентиною Георгіївною, з площею благоустрою - 800 кв.м,
згідно план – схеми М 1:500.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П.Глущенко

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету
(апарату) міської ради

14 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
№

27.11.2019

Про укладання договору пайової
участі в утриманні об’єкту
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою
фізичної особи - підприємця Мукієнко Людмили Олексіївни
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 Мукієнко Людмили
Олексіївни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Укласти з фізичною особою - підприємця Мукієнко Людмилою
Олексіївною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою
площею 18 кв. м (6х3м), за адресою: Одеська область, Татарбунарський
район, вул. 23 Серпня, місця № 22 та № 23, (крім неділь), строком на шість
місяців, 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
Проект підготовлений відділом земельних відносин
виконавчого комітету (апарату) міської ради

15 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ
27.11.2019

РІШЕННЯ
№

Про укладання договору пайової
участі в утриманні об’єкту
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою
фізичної особи - підприємця Вирлана Юрія Юрійовича
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 Вирлана Юрія Юрійовича,
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Укласти з фізичною особою - підприємцем Вирланом Юрієм
Юрійовичем договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою
площею 9 кв. м (3х3м), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,
вул.23 Серпня, місце № 6, строком на один рік, 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

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету
(апарату) міської ради

16 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ
27.11.2019

РІШЕННЯ
№

Про укладання договору пайової
участі в утриманні об’єкту
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою
фізичної особи - підприємця Манєвої Анастасії Сергіївни
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 Манєвої Анастасії
Сергіївни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Укласти з фізичною особою - підприємцем Манєвою
Анастасією Сергіївною договір пайової участі в утриманні об’єкту
благоустрою площею 4 кв. м (2х2м), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, вул. Горького, (район Енергозбуту), строком на
шість місяців, 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
Проект підготовлений відділом земельних відносин
виконавчого комітету (апарату) міської ради

17 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ
27.11.2019

РІШЕННЯ
№

Про укладання договору пайової
участі в утриманні об’єкту
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою
Селянського фермерського господарства «Миндру Валерія Яковича»
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 Селянського фермерського господарства «Миндру
Валерія Яковича», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Укласти з Селянським фермерським господарством «Миндру
Валерій Якович» договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою
площею 10 кв. м (5х2м), за адресою: Одеська область, Татарбунарський
район, вул. 23 Серпня, терміном до 01.01.2020 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

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету
(апарату) міської ради

18 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ
27.11.2019

РІШЕННЯ
№

Про укладання договору пайової
участі в утриманні об’єкту
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою
фізичної особи - підприємця Мунян Лариси Аркадіївни
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 Мунтян Лариси
Аркадіївни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Укласти з фізичною особою - підприємцем Мунтян Ларисою
Аркадіївною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою
площею 9 кв. м (4х2,5м), для сезонної торгівлі новорічними ялинками, за
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул.23 Серпня, площа
Визволення, терміном з 20.12.2019 року до 31.12.2019 року, згідно плансхеми М 1:500 (додаток 1).
2.
Зобов’язати ФОП Мунтян Л.А. надати виконавчому комітету
документи (товарно-транспорті накладні, довідка лісгоспу, тощо), які
підтверджують законність проведення вирубки зелених насаджень.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П.Глущенко
Проект підготовлений відділом земельних відносин
виконавчого комітету (апарату) міської ради

19 питання

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
27.11.2019
№
Про взяття на квартирний облік громадян за заявою Солонаря Юрія
Федоровича
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 Татарбунарського міськрайонного сектору
Головного управління ДСНС України в Одеській області, враховуючи
протокол засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому
комітеті Татарбунарської міської ради від 26.11.2019 року, виконавчий
комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку
квартирного обліку громадян при виконкомі Татарбунарської міської ради:
- Солонарь Юрія Федоровича, 1981 року народження, старшого
лейтенанта служби цивільного захисту – начальника караула 36 ДПРЧ 2
ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області.
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
Проект рішення підготовлено головним спеціалістом юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради

