
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
30.09.2020             №  116 
 
Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету  

Татарбунарської  міської    ради  

на ІV  квартал 2020  року 

 
 Відповідно до  статей 40, 52, частини шостої статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету  Татарбунарської міської ради від 20 січня 2016 року № 1, з метою 
організації роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради на ІV   квартал 2020 року (додається). 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В., керуючого справами (секретаря) виконкому 
Коваль Л.В. 
 
 
 
Міський голова           А.П. Глущенко 
 
 
         
 
 
 
 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення виконавчого комітету 
        Татарбунарської  міської  ради 
        30.09.2020   

          №  116 
 

ПЛАН  РОБОТИ 
ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  НА ІV  КВАРТАЛ  2020  РОКУ 
 

I. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ПИТАНЬ ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ 
РІШЕНЬ НА ЗАСІДАННІ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
Жовтень 

 
  

1. Про підсумки виконання міського бюджету за  9 місяців 2020 року. 
 

Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
 

2. Про підсумки виконання основних показників програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста Татарбунари  за 9 місяців 2020 
року. 

 
Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
 

  
     Листопад 

1. Про проект   бюджету  Татарбунарської міської ради  на 2020 рік. 
 

Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
    

2.  Про забезпечення життєдіяльності міста під час ускладнення 
погодних умов в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. 

Заступник міського голови   
      

 
           Грудень 

1. Про проект  основних показників програми соціально-економічного 
розвитку  Татарбунарської міської ради  на   2021 рік. 



 
Заступник міського голови 

 
    
 2.  Про план роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради на I квартал 2021 року. 
    Керуючий справами  (секретар)  виконкому 
 
  
     
ІІ. ЗАХОДИ МІСЬКВИКОНКОМУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО- МАСОВОЇ  РОБОТИ 
 

1. Відзначення  міжнародного дня людей похилого віку. 
   Відділ з питань діловодства та контролю -   

    секретаріат  ради  та виконавчого комітету, 
сектор з питань бюджету та інвестицій  відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) міської ради  

 
2. Відзначення Дня  працівників освіти.  

Відділ з питань діловодства та контролю -   
секретаріат  ради  та виконавчого комітету, сектор з 
питань бюджету та інвестицій  відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) міської ради  
 

 
      3.  Відзначення Дня    захисника України. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
4. Відзначення  визволення  України від фашистських загарбників. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
      5. Відзначення  Дня  юриста. 



Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

    
6. Відзначення  Всесвітнього  дня пошти.    

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

7. Відзначення Дня автомобіліста. 
    

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
8. Відзначення  Дня працівників соціальної сфери. 

Відділ з питань діловодства та контролю – 
секретаріат ради та виконавчого комітету, сектор з 
питань бюджету та інвестицій  відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) міської ради  
 

 
9. Відзначення Дня Гідності та свободи. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 
 

10.  Відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій в 
Україні. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 
 

11.  Відзначення  Дня працівників сільського господарства. 



Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

12.  Відзначення Дня працівників прокуратури. 
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
13.  Відзначення Міжнародного дня інвалідів. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
14.  Відзначення Дня Збройних  Сил України. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
15.  Відзначення Дня місцевого самоврядування  в Україні. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
16.  Відзначення Дня ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
17.  Відзначення Дня працівників суду 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 



бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
18.  Відзначення Дня Святого Миколая. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
19.  Відзначення Дня енергетика. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
20.  Відзначення  новорічних свят. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 
 

 
       20. Виїзди за місцем проживання заявників з метою перевірки 
достовірності та повноти фактів, викладених у зверненнях громадян, та 
наслідків вирішення питань. 

 
   Заступник міського голови 

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



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.09.2020                                        № 117  
 
Про    підсумки  оздоровлення та відпочинку дітей в 2020 році      
 
 Відповідно до статей 27, 40, частини шостої статті 59 Закону  України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію 
заступника міського голови Лєсніченка О.В.  про підсумки  оздоровлення та 
відпочинку дітей в 2020 році, виконавчий комітет  Татарбунарської міської 
ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Інформацію заступника міського голови Лєсніченка О.В.  про 
підсумки  оздоровлення та відпочинку дітей в 2020 році прийняти до відома 
(додається). 
 
  

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 
 

30.09.2020                                 № 118   
 
Про   стан підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства 

міста  до   роботи   в   осінньо-зимових  умовах 2020-2021  років      

 

 Відповідно до статей 30,  40, частини шостої статті 59 Закону  України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши інформації директора 
КП «Водопостачальник»  Кобушкіної Т.О., директора КП «Бесарабія» 
Котовенка Д.Ю., керівника Управління майном комунальної власності та 
забезпечення благоустрою у місті  Даскалєску О.Є. про стан підготовки 
об’єктів  житлово-комунального господарства міста  до   роботи   в   осінньо-
зимових  умовах 2020-2021  років, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Інформацію директора КП «Водопостачальник»  Кобушкіної Т.О., 
директора КП «Бесарабія» Котовенка Д.Ю., керівника Управління майном 
комунальної власності та забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської 
міської ради Даскалєску О.Є. про стан підготовки об’єктів  житлово-
комунального господарства міста  до   роботи   в   осінньо-зимових  умовах 
2020-2021  років прийняти до відома (додаються). 
 
 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 
 
30.09.2020                                      № 119 
   
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  вересні  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 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  30.09.2020                                             №  120 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, за 

заявою фізичної особи – підприємця Головатої Алли Євгенівни 

 
 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 Головатої Алли Євгенівни, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Головатою Аллою 
Євгенівною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою для 
провадження підприємницької діяльності з надання послуг по розміщенню 
реклами (бігборд  № 30), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, вул. Капітана Салтикова, з площею благоустрою  24 кв.м, терміном до 
15.09.2023 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки 
від 16.09.2020 року № 21. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
       

 

Міський голова                      А.П.Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 30.09.2020                                           № 121 

                               
Про доцільність подовження паспорту прив’язки тимчасової споруди за 

адресою:  м. Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, за заявою фізичної особи 

- підприємця Балтаг Оксани Олексіївни 

  

           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 Балтаг Оксани Олексіївни, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Визнати доцільним подовження строку дії паспорту прив’язки групи 
тимчасових споруд від 07.11.2021 року № 27 фізичній особі - підприємцю 
Балтаг Оксані Олексіївні для провадження підприємницької діяльності з 
торгівлі за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, з площею благоустрою під групою 
тимчасових споруд  № 92  – 30 кв. м. 

2. Рекомендувати фізичній особі - підприємцю Балтаг Оксані 
Олексіївні отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди, погоджений 
сектором містобудування, архітектури та будівництва 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 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  30.09.2020                                             № 122 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

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

фізичної особи – підприємця Головатої Алли Євгенівни 

 
 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 Головатої Алли Євгенівни, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Головатою Аллою 
Євгенівною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою для 
провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, вул. Василя Тура на розі з вулицею 
Борисівська, з загальною площею благоустрою  35 кв.м, з них під 
тимчасовою спорудою 13,44 кв.м терміном до 15.09.2023 року, з можливістю 
пролонгації на термін дії паспорту прив’язки від 16.09.2020 року № 19. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
 

 

Міський голова                                         А.П.Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  30.09.2020                                               № 123 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, на розі вулиць Князева та 

Барінова, за заявою фізичної особи – підприємця Головатої Алли 

Євгенівни 

 
 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 Головатої Алли Євгенівни, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Головатою Аллою 
Євгенівною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою для 
провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, на розі вулиць Князева та Барінова, з 
загальною площею благоустрою  35 кв.м, з них під тимчасовою спорудою 
13,44 кв.м терміном до 15.09.2023 року, з можливістю пролонгації на термін 
дії паспорту прив’язки від 16.09.2020 року № 18. 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
      

 Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  30.09.2020                                              № 124 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

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

фізичної особи – підприємця Головатої Алли Євгенівни 

 

 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 Головатої Алли Євгенівни, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Головатою Аллою 
Євгенівною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою для 
провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, вул. Василя Тура (район ресторану), з 
загальною площею благоустрою  38 кв.м, з них під тимчасовою спорудою 
17,6 кв.м, терміном до 15.09.2023 року, з можливістю пролонгації на термін 
дії паспорту прив’язки від 16.09.2020 року № 20. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
       

Міський голова                                         А.П.Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  30.09.2020                                            № 125 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

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

Фермерського господарства « Колєснік Л.Ф.» 

 

 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 фермерського 
господарства «Колєснік Л.Ф.», виконавчий комітет Татарбунарської міської 
ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фермерським господарством «Колєснік Л.Ф.» договір 
пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою для провадження 
підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, вул.23 Серпня, з загальною площею благоустрою 
(лоток №2) - 9 кв. м, строком на 1 (один) рік з можливістю пролонгації. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
       

 

Міський голова                      А.П.Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  30.09.2020                                          № 126 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

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

фізичної особи – підприємця Мукієнко Ірини Анатоліївни 

 
 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 Ірини Анатоліївни, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Мукієнко Іриною 
Анатоліївною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою для 
провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, вул.23 Серпня, з загальною площею 
благоустрою (лоток № 28) - 9 кв. м, строком на 1 (один) рік з можливістю 
пролонгації. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
       

 

Міський голова                                         А.П.Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
30.09.2020                                            № 127 
 
Про присвоєння  адреси комплекс будівель і споруд № 1 на автодорозі М-

15 Одеса-Рені (на Бухарест) на  км 138+505 за заявою Абрамової  Н.І.   

 
           Керуючись  підпунктом 2 пункту «а», підпунктом 9 пунктом «б» статті 
30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву Абрамової Надії Іллівни від 01.04.2019 року, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 
            1. Присвоїти адресу об’єкту незавершеного будівництва  -  комплекс 
будівель і споруд №  1на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) на км 
138+505, Одеської області, Татарбунарського району, м. Татарбунари. 
 
           2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 28.11.2013 р. № 132 «Про присвоєння  
адреси  об’єкту незавершеного будівництва (магазину) розташованому на 137 
км дороги Одеса-Рені за заявою Абрамової Н.І.» та рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради від 24.04.2019 р. № 38 «Про внесення 
змін до п. 1 рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
«Про присвоєння  адреси  об’єкту незавершеного будівництва (магазину) 
розташованому на 137 км дороги Одеса-Рені за заявою Абрамової Н.І.». 
 

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



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
30.09.2020                                                                                                      № 128 

Про взяття на квартирний облік громадян  за клопотанням КНП 

«Татарбунарський ЦПМСД» 

         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 КНП «Татарбунарський ЦПМСД», 
враховуючи протокол засідання громадської комісії з житлових питань при 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від  .09.2020 року, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
         ВИРІШИВ: 
 

1. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку 
квартирного обліку громадян при виконкомі Татарбунарської міської ради: 

- Далакову Ольгу Василівну, 1993 року народження, як молодого 
спеціаліста – лікаря сімейної медицини  КНП «Татарбунарський ЦПМСД». 
 

2. Внести відповідні зміни до додатку № 1 рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 29.01.2020 року № 2 «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 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 30.09.2020                                             № 129 
 
Про присвоєння окремої адреси частині житлового будинку по вулиці 

Соборна 11,  м. Татарбунари за заявою  Галушко Олександра 

Миколайовича 

 
      Керуючись статтею 30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Галушко Олександра 
Миколайовича,   свідоцтво про право на спадщину за заповітом  № 198 від 
04.03.2020, технічний паспорт від 09.06.2020, висновок щодо технічної 
можливості виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна від 09.06.2020 
виконаного ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН», виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Відповідно до висновок щодо технічної можливості виділу в натурі 
частки з об’єкта нерухомого майна від 09.06.2020 присвоїти адресу 260/1000 
частині житлового будинку по вул. Соборна, 11, м. Татарбунари, яка 
належить Галушко Олександру Миколайовичу, а саме: ½ веранди №4-1, 
кухня № 4-2, кімната № 4-3, кімната № 4-4, загальною площею 43,7 кв. м., 
наступну адресу:  м. Татарбунари, вул. Соборна 11, квартира 4. 

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                                           А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 30.09.2020                                                 № 130 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Про присвоєння окремої адреси частині житлового будинку по вулиці 

Соборна 11, м. Татарбунари за заявою Галушко Олександра 

Миколайовича та Стомашевської  Тетяни Миколаївни 

 
      Керуючись статтею 30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Галушко Олександра 
Миколайовича та Стомашевської Тетяни Миколаївни,    свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно № 125 від 11.04.2005, технічний паспорт від 
09.06.2020, висновок щодо технічної можливості виділу в натурі частки з 
об’єкта нерухомого майна від 09.06.2020 виконаного ТОВ «Татарбунарське 
РБТІ та РОН», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Відповідно до висновок щодо технічної можливості виділу в натурі 
частки з об’єкта нерухомого майна від 09.06.2020 присвоїти адресу 26/100 
часткі житлового будинку по вул. Соборна, 11, м. Татарбунари, яка належить 
Галушко Олександру Миколайовичу та Стомашевській Тетяні Миколаївні, а 
саме: ½ веранди №3-1, кімната № 3-2, кімната № 3-3, кімната №3-4 
загальною площею 44,4 кв. м., наступну адресу:  м. Татарбунари, вул. 
Соборна 11, квартира 3. 

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                           А.П. Глущенко 

 

            
 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 30.09.2020                                                       № 131 

                               
Про доцільність проведення благоустрою за адресою:  м. Татарбунари,  

вул. Лазарівська, 38, за заявою Бурлаки І.В. 

 
           Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши заяву Бурлаки І.В., виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Визнати доцільним проведення заходів благоустрою за заявою 
Бурлаки Ірини Володимирівни шляхом встановлення огорожі, за адресою: 
Одеська область,  м. Татарбунари, вул. Лазарівська, 38. 

2. Рекомендувати Бурлакі Ірині Володимирівні погодити розміщення 
огорожі з суміжними землевласниками, власниками та співвласниками 
сусідніх житлових будинків 
     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
 
 
 

Міський голова                      А.П.Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 30.09.2020                                           № 132 

                               
Про доцільність проведення благоустрою за адресою:  м. Татарбунари, 

вул. Василя Тура, 15, за клопотанням дочірнього підприємства 

«Татарбунарський сільгоспринок» Татарбунарської райспоживспілки 

  

           Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши клопотання дочірнього підприємства 
«Татарбунарський сільгоспринок» Татарбунарської райспоживспілки, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Визнати доцільним проведення заходів благоустрою дочірнім 
підприємством «Татарбунарський сільгоспринок» Татарбунарської 
райспоживспілки шляхом реконструкції цоколю огорожі, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 
загальною площею благоустрою – 24 кв. м, згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

2. Рекомендувати дочірньому підприємству «Татарбунарський 
сільгоспринок» Татарбунарської райспоживспілки погодити схему 
благоустрою з КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК», Татарбунарськими РЕМ, ПАТ 
«УКРТЕЛЕКОМ» та ТОВ «АТРАКОМ». 

3. Зобов’язати дочірнє підприємство «Татарбунарський сільгоспринок» 
Татарбунарської райспоживспілки 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 
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