
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 27.11.2019                                          № 169  
 
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 

В И Р І Ш И В :  

          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   заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
27.11.2019                     № 165  
  
Про  забезпечення життєдіяльності міста під час ускладнення погодних 

умов в осінньо-зимовий   період  2019-2020  років 

 
Керуючись статтею 30, частиною шостою статті  59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою попередження 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньо-
зимовий період 2019-2020 років,  виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Утворити міський оперативний штаб для здійснення контролю за 
проходженням опалювального сезону,  реагування на надзвичайні ситуації, 
події під час осінньо-зимового періоду 2019-2020 років у складі, що 
додається. 

 
2. Міському оперативному штабу забезпечити: 
1) контроль за сталим проходженням опалювального сезону 2019-2020 

років в місті; 
2)   координацію заходів з оперативного реагування на надзвичайні 

ситуації, події; 
3) своєчасне реагування на ускладнення погодних умов, недопущення 

нещасних випадків і підвищення рівня травматизму; 
4) усунення недоліків у роботі об’єктів житлово-комунального 

господарства під час осінньо-зимового періоду 2019-2020 років; 
5) підтримання необхідних температурних умов функціонування 

дошкільних навчальних закладів; 
6) постійний контроль за станом санітарно-епідемічного благополуччя 

населення міста; 
7) належне утримання вулиць, доріг та територій загального 

користування у місті; 
8) проведення роз’яснювальної роботи серед населення міста щодо 

безпеки життєдіяльності протягом осінньо-зимового періоду. 
 



3. Заступнику міського голови Лєсніченку О.В.: 
1) організувати телефонну «гарячу лінію» в адміністративному 

приміщенні  виконавчого комітету міської ради за  номерами  3-33-55, 3-32-
40; 

2) номери телефонів такої ліній довести до відома мешканців міста, у 
тому числі через засоби масової інформації. 

 
4. Членам міського оперативного штабу – керівникам  КП 

«Водопостачальник», КП «Бесарабія»  та Управління майном комунальної 
власності та забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради  
утворити мобільні ремонтні бригади. 

 
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 

Міський голова        А.П. Глущенко  
 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
         
 



        Додаток  
до рішення виконавчого 
комітету 
Татарбунарської міської ради 
від 27.11.2019 
№ 165 
 

Склад міського оперативного штабу для здійснення контролю за 
проходженням опалювального сезону,  реагування на надзвичайні ситуації, 

події під час осінньо-зимового періоду 2019-2020 років 
 
Лєсніченко Олександр Вадимович - заступник міського голови,  

керівник штабу; 
Члени оперативного штабу: 

Даскалєску Ольга Євдокимівна - керівник Управління майном 
комунальної власності та 
забезпечення благоустрою у 
місті Татарбунарської міської 
ради; 

Дімоглов Костянтин Костянтинович - голова правління ПАО 
«АТП-15143», член 
виконавчого комітету; 

Катанов Ігор Володимирович - начальник  відділу 
земельних відносин 
виконавчого комітету 
(апарату) міської ради; 

Кравченко Валентин Миколайович - начальник Татарбунарського 
РЕМ, член виконавчого 
комітету; 

Кобушкіна Тамара Олександрівна - директор КП 
«Водопостачальник»; 

Котовенко Денис Юрійович - директор КП «Бесарабія»; 
Школа Роман Вікторович - начальник Татарбунарського 

міськрайонного сектору 
Головного управління 
державної служби 
надзвичайних ситуацій 
України в Одеській області, 
член виконавчого комітету 

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



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
27.11.2019                  № 166 

 
 
 
 
 
  

 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  листопаді 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                                                                                                                                                                                                                               

                                                                         від  27.11. 2019   
                                          № 166 
 
                                                        

Список 
                 на    надання    матеріальної    допомоги    в   листопаді  2019   року 

№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначення 
допомоги 

Сума 
Грн. 

1. Бондаренко 
Тамара 

Василівна 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,84а, 

кв.5 

пенсіонер лікування 600,00 

2. Бондаренко 
Іван 

Дмитрович 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,84а, 

кв.5 

пенсіонер лікування 600,00 

3. Бахмат 
Тетяна  

Тимофіївна 

м. Татарбунари 
вул. Центральна,33, 

кв.15 

пенсіонер лікування 600,00 

4. Луценко 
Клавдія  

Василівна 

м. Татарбунари 
вул. Князєва,61а, 

кв.6 

пенсіонер 
 

лікування   700,00 

5. Нікора 
Раїса 

Георгіївна 

м. Татарбунари 
вул. Чкалова,52 

пенсіонер 
 

лікування 600,00 

6. Табачек 
Галина  

Антонівна 

м. Татарбунари 
вул. Соборна,30, 

кв.2 

пенсіонер 
 

лікування 600,00 

7. Стрижак  
Ганна   

Сергіївна 

м. Татарбунари 
вул. Папаніна,5 

 
 

       
 

поховання 600,00 

8.             Сєдой  
Сергій  
Омелянович 

м. Татарбунари 
вул. Л.Українки,64 

пенсіонер, 
інвалід I 

групи 
 

лікування 700,00 

9. Сєда 
Ганна Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. Тініста,16 

працююча лікування 800,00 

10. Скурлутенко м. Татарбунари пенсіонер лікування 600,00 



                 
          

 
 

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

 
 

Олександр  
Мефодійович 

вул. В.Тура,105 

11. Кріченко 
Раїса 

Полікарпівна 

м. Татарбунари 
вул. Романа 

Гульченка,15 

пенсіонер лікування 700,00 

12. Градинар 
Лідія 

Харитонівна 

м. Татарбунари 
вул. Чкалова,47 

пенсіонер лікування 600,00 

13. Коваль  
Тамара  

Миколаївна 

м. Татарбунари 
вул. В.Тура,133а 

працююча поховання 600,00 

    Всього 8300,00 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
27.11.2019                           № 167   
 
Про  розгляд Акту про  виконання   виконкомом Татарбунарської 

міської ради делегованих   повноважень органів   виконавчої    влади   

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

за   2018 рік 

 
 Керуючись  главою 2, частиною шостою статті 59  Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів 
України від 09.09.1999 року №  339 «Про затвердження порядку контролю за 
здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади», та  розглянувши Акт про  виконання   
виконкомом Татарбунарської міської ради делегованих   повноважень 
органів   виконавчої    влади   відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» за   2018 рік   від 30.07.2019 року, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
           1. Акт про  виконання   виконкомом Татарбунарської міської ради 
делегованих   повноважень органів   виконавчої    влади   відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за   2018 рік  взяти 
до відома (додається). 
 
 2. Структурним підрозділам виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради   забезпечити виконання рекомендацій  
Татарбунарської районної державної адміністрації щодо  виконання  
делегованих повноважень  у   галузі будівництва, житлово-комунального 
господарства, торгівельного обслуговування, транспорту та зв’язку. 
 
 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
27.11.2019                                                                                               № 168 
 
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. 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 
27.11.2019  
                                             №  170 

 
 
 
 

       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 виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                                           А.П. Глущенко 

 

Про видачу ордеру на заселення  

житлової площі 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
27.11.2019                                                                                                 № 171 

 

 
      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 
 

Про надання дозволу на торгівлю новорічними ялинками за адресою:  

м. Татарбунари,  площа Визволення  за заявою, Стрижака С.В.  

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
  27.11.2019                                  № 172 

                          
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 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 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
27.11.2019                                  № 173 

                               
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 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 27.11.2019                                       № 174  

                               
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 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  27.11.2019                                         № 175 

                               
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 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  27.11.2019                                      № 176 

                               
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 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  27.11.2019                                       №  177 

                               
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, (парковка біля Ресторану), строком 
на один місяць, 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 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  27.11.2019                                         № 178 

                               
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, строком на 1 місяць, 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  27.11.2019                                  № 179 

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

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

фізичної особи - підприємця Мунтян 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 план-
схеми 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  



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
27.11.2019                                                                                                 № 180 
 

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: 

- Солонаря 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   
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