Доповнення до порядку денного
засідання виконавчого комітету Татарбунарської міської ради
від 29.07.2020 року
1. Доповнити
порядок денний засідання виконавчого комітету
наступними питаннями:
«21.
Про
доцільність
проведення
благоустрою
території
багатоквартирного будинку за адресою: м. Татарбунари, вул. Центральна, за
заявою гр. Балтага Віталія Миколайовича
22. Про доцільність проведення благоустрою прилеглої території до
кафе «Сказка» за адресою: м. Татарбунари, набережна Ізерта, за заявою гр.
Коломіченка Олександра Олександровича
23. Про надання адресної матеріальної допомоги жителям міста.
24. Про надання згоди на збір вихідних даних для проектування
реконструкції житлового будинку та з будівництвом нежитлових будівель, за
заявою Ветрогона Анатолія Федоровича
25. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі,за заявою Камнєва
Миколи Йосиповича.
26.
Про
доцільність
проведення
благоустрою
території
багатоквартирного будинку за адресою: м. Татарбунари, вул. Центральна, за
заявою гр. Лисенка Віталія Олександровича.
2. Питання 2 вважати питанням 27.

21 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
29.07.2020
Про доцільність проведення благоустрою території багатоквартирного
будинку за адресою: м. Татарбунари, вул. Центральна, за заявою гр.
Балтага Віталія Миколайовича
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій
населених пунктів», розглянувши заяву Балтага Віталія Миколайовича,
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Визнати доцільним
проведення благоустрою території
багатоквартирного будинку за власний рахунок гр. Балтага Віталія
Миколайовича, шляхом проведення земляних робіт з планування території
благоустрою шляхом встановлення огорожі, з площею благоустрою 6 кв. м.
(3х2 м) за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Центральна, будинок 33 згідно план – схеми М 1:500.
2. Покласти обов’язки щодо утримання об’єкту благоустрою на гр.
Балтага В.М.
3. Зобов’язати гр. Балтага В.М. погодити схему благоустрою в КП
«Водопостачальник», Татарбунарськими РЕМ, ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» і ТОВ
«АТРАКОМ» та не приступати до благоустрою без дозволу виконавчого
комітету на порушення об’єкту благоустрою за формою встановленою
Постановою КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 870.
4. 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

22 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
29.07.2020
Про доцільність проведення благоустрою прилеглої території до кафе
«Сказка» за адресою: м. Татарбунари, набережна Ізерта, за заявою гр.
Коломіченка Олександра Олександровича
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій
населених пунктів», розглянувши заяву Коломіченка Олександра
Олександровича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати доцільним проведення благоустрою прилеглої території до
кафе «Сказка» за власний рахунок гр. Коломіченка Олександра
Олександровича, шляхом проведення земляних робіт з планування території
благоустрою шляхом встановлення тротуарної плитки та озеленення, з
площею благоустрою 691,91 кв. м. за адресою:
Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, набережна Ізерта, згідно план –
схеми М 1:200.
2. Покласти обов’язки щодо утримання об’єкту благоустрою на гр.
Коломіченка О.О.
3. Зобов’язати гр. Коломіченка Олександра Олександровича погодити
схему благоустрою в КП «Водопостачальник», Татарбунарськими РЕМ, ПАТ
«УКРТЕЛЕКОМ» і ТОВ «АТРАКОМ» та не приступати до благоустрою без
дозволу виконавчого комітету на порушення об’єкту благоустрою за формою
встановленою Постановою КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 870.
4. 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

23 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
№_______

29.07.2020
Про

надання

адресної

матеріальної

допомоги жителям міста

Відповідно підпункту 4 пункту «а» статті 28, частини шостої статті
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 28.04.2016 року №
54 «Про затвердження Положення про порядок
надання
адресної
матеріальної допомоги мешканцям м. Татарбунари (зі змінами), рішень
міської ради від 39 листопада 2019 р. № 949-VII «Про міський бюджет на
2020 рік», від 18.01.2016 року № 23-VII «Про затвердження міської
програми «Милосердя в дії» на 2016-2020 роки», розглянувши заяви
громадян про надання матеріальної допомоги,
виконавчий комітет
Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати адресну матеріальну допомогу на лікування, поховання
жителям міста в лмпні 2020 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
2020 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
Проект рішення підготовлено сектором з питань
бюджету та інвестицій відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету (апарату)

Додаток
до проекту рішення
виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради
від 29.07.2020
№____
СПИСОК
жителів міста на надання матеріальної допомоги на лікування,
поховання в липні 2020 року
№
п/п

П.І.Б.

Адреса

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

Статус

Призначення
допомоги

Л.В.Коваль

Сума
Грн.

24 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
29.07.2020

№

Про надання згоди на збір вихідних даних для проектування
реконструкції житлового будинку та з будівництвом нежитлових
будівель, за заявою Ветрогона Анатолія Федоровича
Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31 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
Ветрогона Анатолія Федоровича, мешканця м. Татарбунари, виконавчий
комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ
1. Надати згоду гр. Ветрогону Анатолію Федоровичу на збір вихідних
даних для проектування добудови веранди, кімнати, кухні з будівництвом
нежитлової будівлі гаражу з літньою кухнею та сараю, на земельній ділянці з
кадастровим номером 5125010100:02:005:0212 за адресою: м. Татарбунари,
вулиця 16 вересня, 10.
2. Зобов’язати Ветрогон Анатолія Федоровича:
2.1.Погодити проект реконструкції житлового будинку із збільшенням
геометричних розмірів у відділі містобудування, архітектури, житловокомунального 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. Зобовязати гр. Ветрогона Анатолія Федоровича 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 Лєсніченко О.В.
Міський голова
А.П. Глущенко
Проект рішення підготовлено завідувачем сектору з юридичних
питань виконавчого комітету )апарату) міської ради

25 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
№

29.07.2020
Про присвоєння адреси нежитловій будівлі,
за заявою Камнєва Миколи Йосиповича

Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Камнєва М.Й.,
рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 26.07.1984
року № 258 «О разрешении строительства индивидуальных гаражей в г.
Татарбунары», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі – гаражу, дозвіл на будівництво
якого надано Камнєву М.Й., а саме: м. Татарбунари, вул. Папаніна, 74 а,
нежитлова – будівля гараж №34.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П. Глущенко

Проект рішення підготовлено завідуючим сектору
з юридичних питань виконавчого комітету
(апарату) міської ради

26 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
29.07.2020
Про доцільність проведення благоустрою території багатоквартирного
будинку за адресою: м. Татарбунари, вул. Центральна, за заявою гр.
Лисенка Віталія Олександровича
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій
населених пунктів», розглянувши заяву Лисенка Віталія Олександровича,
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати доцільним проведення благоустрою території житлового
будинку за власний рахунок гр. Лисенка Віталія Олександровича, шляхом
проведення земляних робіт з планування території благоустрою шляхом
встановлення огорожі, з площею благоустрою 6 кв. м. (3х2 м) за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна,
будинок 57 згідно план – схеми М 1:500.
2. Покласти обов’язки щодо утримання об’єкту благоустрою на гр.
Лисенка В.О.
3. Зобов’язати гр. Лисенка В.О. погодити схему благоустрою в КП
«Водопостачальник», Татарбунарськими РЕМ, ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» і ТОВ
«АТРАКОМ» та не приступати до благоустрою без дозволу виконавчого
комітету на порушення об’єкту благоустрою за формою встановленою
Постановою КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 870.
4. 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

