
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.08.2020                     № 98  
 
Про підсумки виконання міського  

бюджету за І півріччя 2020 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 про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2020 
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 І 
півріччя 2020 року взяти до відома. 

 
 
 2. 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 
 
26.08.2020                             № 99  
 

 
 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      I   півріччя   2020  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      I   півріччя   2020  року взяти до відома (додається). 

 
2. Контроль за виконанням   цього  рішення  покласти  на заступника  

міського голови  Лєсніченка О.В. 
 

 
  
 
Міський голова                                                                             А.П. Глущенко 
 

Про  підсумки  виконання  основних показників     програми    

соціально -  економічного    та культурного     розвитку       міста 

Татарбунари  за      I   півріччя   2020  року 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
26.08.2020                          № 100 

 
Про        виконання        делегованих       повноважень  органів   

виконавчої   влади   виконавчим   комітетом Татарбунарської   міської 

ради у  І півріччі 2020 року 

      
      Керуючись  главою 2  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», заслухавши інформацію  керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  Коваль Л.В. про  
виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим 
комітетом Татарбунарської   міської ради у І півріччі 2020 року, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 
      
ВИРІШИВ:  
 
               1. Інформацію  керуючого справами (секретаря)  виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради Коваль Л.В. про  виконання 
делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим комітетом 
Татарбунарської   міської ради у І півріччі 2020 року  взяти до відома 
(додається). 

 
2. Структурним підрозділам виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради   продовжити  роботу  виконавчого комітету 
щодо  виконання  делегованих повноважень  у  ІІІ півріччі 2020 року. 
 

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 
 
26.08.2020                                    № 101 
   
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),  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  серпні 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  

 

 

 

 

 



 
Додаток                                                                              
до   рішення                                                                                                    
виконавчого комітету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Татарбунарської                                                                                  
міської  ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
від  26.08.2020  
№ 101                                           
 

                                                   Список 
     на    надання    матеріальної    допомоги     в   серпні  2020   року 

 
№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначе
ння 

допомоги 

Сума 
Грн. 

1. 

Зінченко 
Антоніна 
Пркопівна 

 

м. Татарбунари 
вул. 

Борисівська,32 

 
пенсіонер лікування 600,00 

2. 
Анисімова 

Лариса 
Анатоліївна 

м. Татарбунари 
вул. Чкалова,66 

Інвалід Ш 
групи, не 
працює  

лікування 800,00 

3. 
Головченко 

Ольга 
Семенівна 

м. Татарбунари 
вул. Кутузова,17 пенсіонер лікування 700,00 

4. Євчев Василь 
Петрович 

м. Татарбунари 
вул. Єнгельса,30 пенсіонер лікування 700,00 

5. Комерзан 
Алла Петрівна 

м. Татарбунари 
вулКотовського,

12-а, кв.16 

пенсіонер 
 лікування 900,00 

6. 
Друзенко 

Олександр 
Іванович 

м. Татарбунари 
вул. Тура,106 

Інвалід ІІ 
групи, 
працює 

 

лікування 800,00 

7. 
Веліксар 
Катерина 

Дмитрівна 

м. Татарбунари 
вул.. Ленінського 

Комсомолу,63 

Інвалід ІІ 
групи, не 
працює 

 

лікування 600,00 

8. 
Полякова 
Людмила 
Павлівна 

м. Татарбунари 
вул.  Пушкіна,6, 

кВ. 11 

 
пенсіонер 

 
лікування 800,00 

9. Євчева Раїса 
Петрівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Котовського, 12-

 
пенсіонер 

 
лікування 1500,00 



а, кв.1 

10. 
Ярошенко 

Клавдія 
Костянтинівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Маяковського,28 

пенсіонер 
 лікування 600,00 

11. 
Бондаренко 

Валерія 
Логвинівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Гімназична,3, 
кв.1 

пенсіонер  
 лікування 500,00 

12. 

Маліцький 
Григорій 
Іванович 

 

м. Татарбунари 
вул. 

М.Лісового,22 

пенсіонер, 
інвалід II 

групи 
лікування 700,00 

13. Слогіна Лілія 
Георгіївна 

м. Татарбунари 
вул. 

Бесарабська,37 

Не працює, 
інвалід  II  

групи 
лікування 700,00 

14. 
Козаченко 

Олена 
Павлівна 

м. Татарбунари 
вул. 

Першотравнева,7 
пенсіонер лікування 600,00 

    Всього 10 500,00 
 
 
 
 
Керуючий справами                             Л.В. Коваль 
(секретар)  виконкому    
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
26.08.2020                     № 102 
 
Про відведення місць для розміщення матеріалів передвиборчої агітації 

в м. Татарбунари   

 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 53 Виборчого кодексу 
України,  враховуючи постанову Верховної Ради України від 15 липня 2020 
року № 975-IХ «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році»  та 
з метою визначення та затвердження місць для розміщення матеріалів агітації 
в м. Татарбунари, виконком Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
 1. Відвести місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації  на 
території Татарбунарської міської ради: 
- вул. Горького – інформаційна тумба біля готелю «Зустріч»; 
- вул. Горького – інформаційний стенд біля будинку  ТОВ 

«Татарбунарське РБТІ та РОН»; 
- вул. Князєва – інформаційний стенд на міському стадіоні; 
- вул. Дністровська – інформаційний стенд біля будинку № 2. 

 
 2. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення 
благоустрою у місті  Татарбунарської міської ради  (Даскалєску О.Є.) 
оформити інформаційні стенди для передвиборчої агітації згідно 
затверджених в п.1 цього рішення місць. 
 
 3. Визначити наступні місця для розміщення агітаційних палаток: 
- вул. Горького, біля  магазину «Універмаг» Татарбунарської 
райспоживспілки; 
- центральна площа міста; 
- вул. Горького, біля  кафе «Хвилинка» Татарбунарської райспоживспілки; 
- вул. Князєва, біля міського стадіону «Колос». 
 



 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови  Лєсніченко О.В. 

 
 
 

Міський голова                                                                     А.П. Глущенко 
 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
26.08.2020                                                                                                    № 103 
 
Про надання згоди на збір вихідних даних для проектування будівництва 

магазину непродовольчої групи товарів, за заявою Мологи Катерини 

Василівни 

 
         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 Мологи Катерини Василівни, мешканки м. Татарбунари, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 

 
ВИРІШИВ 

 
1. Надати згоду гр. Мологі Катерині Василівні на збір вихідних даних, 

для проектування будівництва магазину непродовольчої групи товарів, на 
придбаній земельній ділянці з кадастровим номером 5125010100:02:005:0070 
за адресою: м. Татарбунари, вулиця Тура Василя, 42. 

2. Зобов’язати  Мологу Катерину Василівну: 
2.1. Погодити містобудівний розрахунок з техніко-економічними 

показниками щодо  будівництва магазину непродовольчої групи товарів, за 
адресою: м. Татарбунари, вулиця Тура Василя, 42 у секторі містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та 
інфраструктури Татарбунарської райдержадміністрації.  

2.2. Не приступати до будівництва будівлі без отримання дозволу, 
виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією в Одеській 
області, на будівництво об’єкта зазначеного у пункті 1 цього рішення.. 
 2.3. Зобов’язати гр. Мологу Катерину Василівну 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 
26.08.2020                   №  104 
 
Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 30.08.2017 р. № 130 «Про взяття на 

квартирний облік громадян, за заявою Михайличенка Василя 

Вікторовича»   

 
           Керуючись  підпунктом 2 пункту «а», підпунктом  9 пунктом «б» 
статті 30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву Михайличенка Василя 
Вікторовича від 12.08.2020 року, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 
            1. В п.1 рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
від 30.08.2017 р. № 130 «Про взяття на квартирний облік громадян, за заявою 
Михайличенка Василя Вікторовича» після слів  «як особу» доповнити 
словами «зі статусом учасника бойових дій», далі по тексту. 
 

   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 
26.08.2020                   № 105 
 
Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 27.05.2020 р. № 47 «Про присвоєння 

окремої адреси частині комплексу  по вул. Папаніна, 101 за заявою ТОВ 

«ВК-ІНВЕСТ 2005»   

 

           Керуючись  підпунктом 2 пункту «а», підпунктом 9 пунктом «б» статті 
30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву ТОВ «ВК-ІНВЕСТ 2005»  від 04.08.2020 року, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 
            1. В п.1 рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
від 27.05.2020 р. № 47 «Про присвоєння окремої адреси частині комплексу 
 по вул. Папаніна, 101 за заявою ТОВ «ВК-ІНВЕСТ 2005» замість слів « АII – 
громадський будинок» зазначити літера «Д» склад», далі по тексту. 
 

   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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 26.08.2020                                           №  106                         

Про надання дозволу на збір вихідних даних щодо реконструкції 

магазину  з добудовою мансардного поверху за адресою:  м. Татарбунари, 

вул. Горького,19/1,  за заявою Веліксара Федора Федоровича, Веліксара 

Сергія Федоровича 

 Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
розглянувши заяву Веліксара Федора Федоровича, Веліксара Сергія 
Федоровича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Надати дозвіл Веліксару Федору Федоровичу, Веліксару Сергію 
Федоровичу, на збір вихідних даних (містобудівних умов та обмежень) щодо 
реконструкції магазину  з добудовою мансардного поверху,  за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького, 
будинок 19/1, згідно містобудівного розрахунку з техніко-економічними 
показниками, на земельній ділянці з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0307, площею 0,0313 га. 

2. Зобов’язати  Веліксара Федора Федоровича, Веліксара Сергія 
Федоровича: 

2.1. Отримати містобудівні умови та обмеження щодо реконструкції 
магазину  з добудовою мансардного поверху в секторі містобудування, 
архітектури та будівництва Татарбунарської райдержадміністрації. 

2.2.  Не приступати до реконструкції магазину  з добудовою мансардного 
поверху без отримання дозволу, виданого Державною архітектурно-
будівельною інспекцією в Одеській області. 
     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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 26.08.2020                                             №  107                              

Про надання дозволу на збір вихідних даних для проектування нового 

будівництва магазину продовольчих та непродовольчих товарів за 

адресою:  м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 13-г,  за заявою товариства 

з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ»  

           Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-
МАРКЕТ», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-
МАРКЕТ», на збір вихідних даних (містобудівних умов та обмежень) щодо 
проектування  будівництва магазину продовольчих та непродовольчих 
товарів,  за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Василя Тура, 13-г, згідно ескізних намірів забудови 
земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:00:0353, площею 
0,3460 га. 
 2. Зобов’язати  товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-
МАРКЕТ»: 
 2.1. До отримання містобудівних умов та обмежень надати план - схему 
благоустрою території магазину продовольчих та непродовольчих товарів на 
погодження виконавчому комітету Татарбунарської міської ради. 

   2.2. Отримати містобудівні умови та обмеження щодо проектування 
нового будівництва магазину продовольчих та непродовольчих товарів, в 
секторі містобудування, архітектури та будівництва Татарбунарської 
райдержадміністрації. 

   2.3. Не приступати до будівництва магазину продовольчих та 
непродовольчих товарів без отримання дозволу, виданого Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією в Одеській області. 



     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                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 26.08.2020                                               № 108 

Про доцільність проведення благоустрою шляхом встановлення огорожі 

за адресою:  м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 13-г,  за заявою 

товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ»  

        Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши заяву товариства з обмеженою 
відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ», виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Вважати доцільним проведення благоустрою товариством з 
обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» шляхом встановлення 
тимчасового огородження будівельного майданчику строком до 31.12.2020 
року біля нового будівництва магазину продовольчих та непродовольчих 
товарів,  за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Василя Тура, 13-г, згідно ескізних намірів забудови 
земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:00:0353, площею 
0,3460 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 26.08.2020                                           №   109                             

Про доцільність проведення благоустрою шляхом встановлення огорожі 

за адресою:  м. Татарбунари, вул. Робоча, 15,  за заявою Замниборщ 

Олександра Володимировича  

        Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши заяву Замниборщ Олександра 
Володимировича , виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Вважати доцільним проведення благоустрою Замниборщ Олександром 
Володимировичем шляхом встановлення тимчасового огородження біля 
будинку за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Робоча, 15, згідно графічних матеріалів, 3,2 м х 6,43 м. 

     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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  26.08.2020                                           №   110                             

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою 

фізичної особи – підприємця Панчева Олександра Олександровича 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 
року № 537  «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в 
утриманні об’єкта благоустрою», який зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 06.12.2013  року за № 2073/24605, розглянувши заяву фізичної особи 
– підприємця Панчева Олександра Олександровича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Панчевим 
Олександром Олександровичем договір пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. Степова, (тимчасова 
споруда № 78), з площею благоустрою  44 кв. м, з них під тимчасовою 
спорудою 2,5 кв. м, терміном до 16.07.2023 року, згідно паспорту прив’язки 
тимчасової споруди від 17.07.2025 року № 16. 

2. Зобов’язати Панчева О.О. не проводити на об’єкті благоустрою земляні 
роботи глибше 0,3 м  без погодження 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  26.08.2020                                               № 111                            

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою 

фізичної особи – підприємця Кічука Іллі Васильовича 

 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 Кічука Іллі Васильовича, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Кічуком Іллєю 
Васильовичем  договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою для 
провадження підприємницької діяльності з продажу товарів для охоти та 
рибалки з додатковим встановленням автобусної зупинки, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, вул. Василя Тура, (тимчасова 
споруда № 115), з площею благоустрою  65 кв. метрів, з них під торговим 
модулем 23,03 кв. м, під модулем автобусної зупинки – 12 кв. м, за 
паспортом прив’язки від 11.08.2020 року № 17. 

2. Зобов’язати Кічука І.В. не проводити на об’єкті благоустрою земляні 
роботи глибше 0,3 м  без погодження 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 27.05.2020                                             № 112 
   
Про доцільність проведення благоустрою з облаштування дитячого 

майданчика за адресою м. Татарбунари, на розі вулиць Шкільна - 

Чорноморська, за колективною заявою мешканців будинків вулиці  

Чорноморська 

 
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
розглянувши колективну заяву мешканців будинків вулиці  Чорноморська, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати доцільним  проведення благоустрою, на добровільних 
засадах, з розміщення дитячого майданчику з огорожею, без облаштування 
капітальних споруд, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
місто Татарбунари, на розі вулиць Шкільна - Чорноморська, згідно план-
схеми М 1:500, орієнтовною площею благоустрою – 200 кв.м. 

 
2. Зобов’язати заявників: 

2.1.  Погодити план-схему благоустрою спортивного дитячого 
майданчика  у Татарбунарському районі електричних мереж АТ 
«Одесаобленерго»,  Публічному акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», 
Комунальному підприємстві «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

2.2.  Не приступати до проведення благоустрою без отримання 
дозволу виконавчого комітету на порушення об’єкту благоустрою за формою 
встановленою постановою Кабінету Міністрів України  від 30 жовтня 2013 р. 
№ 870.  
           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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 26.08.2020                                              № 113 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявою 

фізичної особи – підприємця Калдарар Григорія 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 Калдарар Григорія Юрійовича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Калдарар Григорієм 
Юрійовичем договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. Василя Тура (біля 
магазину «Холодок» , з загальною площею благоустрою  12 кв.м, строком на 
4 (чотири) місяці з можливістю пролонгації, 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 26.08.2020                                               № 114 
 
Про доцільність проведення благоустрою шляхом встановлення огорожі 

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 гр. 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 висотою 1,5 м., 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 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  26.08.2020                                             № 115                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою 
фізичної особи – підприємця Градинара Олексія Миколайовича 

 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 Градинара Олексія Миколайовича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Градинаром 
Олексієм Миколайовичем договір пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. Сепова, (група 
тимчасових споруд № 107), з загальною площею благоустрою  200 кв.м, з них 
під групою тимчасових споруд 123,93 кв.м, терміном до 05.07.2023 року з 
можливістю пролонгації, згідно паспорту прив’язки групи тимчасових 
споруд від 06.07.2020 року № 13. 

2. Зобов’язати Градинара Олексія Миколайовича отримати у 
виконавчому комітеті дозвіл на проведення благоустрою за встановленою 
формою та не проводити на об’єкті благоустрою земляні роботи глибше 0,3 м  
без погодження 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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