
 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.12.2020                      №  147 
 
Про    проект   міського бюджету  на 2021 рік 
          
 Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект 
міського бюджету  на 2021 рік,  керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 
28,  пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  

ВИРІШИВ:  

 1. Схвалити проект міського бюджету  на 2021 рік (додається).   

 2. Фінансовому відділу Татарбунарської міської ради (Павліківська 
Н.Г.) подати проект рішення «Про міський бюджет на 2021 рік» на розгляд та 
затвердження сесією  міської ради.  

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову 
Глущенка А.П. 
 

Міський голова           А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
17.12.2020                     № 148  
  
Про  забезпечення життєдіяльності в населених пунктах 

Татарбунарської міської ради під час ускладнення погодних умов в 

осінньо-зимовий   період  2020-2021  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 на території Татарбунарської міської 
ради,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Утворити  оперативний штаб для здійснення контролю за 
проходженням опалювального сезону,  реагування на надзвичайні ситуації, 
події під час осінньо-зимового періоду 2020-2021 років у складі, що 
додається. 

 
2. Оперативному штабу забезпечити: 
1) контроль за сталим проходженням опалювального сезону 2020-2021 

років на території міської ради; 
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 та соціальної сфери під час осінньо-зимового періоду 2020-2021 
років; 

5) підтримання необхідних температурних умов функціонування 
навчальних  та медичних закладів; 

6) постійний контроль за станом санітарно-епідемічного благополуччя 
населення Татарбунарської міської ради; 

7) належне утримання вулиць, доріг та територій загального 
користування на території Татарбунарської міської ради; 



8) проведення роз’яснювальної роботи серед населення 
Татарбунарської міської ради щодо безпеки життєдіяльності протягом 
осінньо-зимового періоду. 

 
3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Коваль Л.В.: 
1) організувати телефонну «гарячу лінію» в адміністративному 

приміщенні  виконавчого комітету міської ради за  номером  3-33-55; 
2) спільно зі старостами  сіл Татарбунарської міської ради номери 

телефонів такої ліній довести до відома мешканців Татарбунарської міської 
ради. 

 
4. Членам  оперативного штабу – керівникам  КП «Водопостачальник» 

(Кобушкіна Т.О.), КП «Бесарабія» (Котовенко Д.Ю.)  та Управління майном 
комунальної власності та забезпечення благоустрою у місті (Даскалєску О.Є.) 
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 18.12.2020 
№ 147 
 

Склад  оперативного штабу для здійснення контролю за проходженням 
опалювального сезону,  реагування на надзвичайні ситуації, події під час 

осінньо-зимового періоду 2020-2021 років 
 

КОТОВЕНКО  
Денис Юрійович  

-  директор КП «Бесарабія»,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» 

ЛЄСНІЧЕНКО  
Олександр Вадимович 
 

- секретар Татарбунарської міської ради 
 

ВОРОЖКО 
Микола Іванович 
 

- староста села Нерушай 
 

ГАЙДАРЖИ  
Іван Георгійович 
 

- староста сіл Дельжилер та Нова Олексіївка 
 

КОВАЛЬОВ 
Олег Миколайович 
 

- староста сіл Струмок та Спаське 
 

КРАВЧЕНКО 
Валентин Миколайович  
 

- начальник Татарбунарського РЕМ 

КОБУШКІНА 
Тамара Олександрівна  
 

- директор КП «Водопостачальник» 
 

НЯМЦУ  
Валентина Володимирівна 
 

- староста села Глибоке 
 

РУДЕНКО - староста села Борисівка 



Аліна Миколаївна 
 

 

ЧЕБАНЮК 
Сергій Іванович 
 

- староста села Баштанівка 
 

ШКОЛА 
Роман Вікторович 

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

ШУЛЬГА 
Юрій Миколайович 

- староста села Білолісся 
  

 
 
  

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

 
 

 

 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
17.12.2020                     № 149 
 
Про затвердження плану роботи виконавчого  

комітету    Татарбунарської      міської    ради  

на І квартал 2021 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 І квартал 2021 року (додається). 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету Коваль Л.В. 
 
 
 
  
 
Міський голова        А.П. Глущенко  
 
       Проект рішення підготовлено  
       виконавчим комітетом    
       (апаратом) міської ради 

 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення виконавчого комітету 
        Татарбунарської  міської  ради 
        18.12.2020     

№ 149 
  
 

ПЛАН  РОБОТИ 
ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  НА  I  КВАРТАЛ  2021  РОКУ 
 

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

 
СІЧЕНЬ 

 
1. Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради  за 2020 рік. 
    Відділ з питань діловодства та контролю - 

     секретаріат ради та виконавчого комітету 
 
2. Про затвердження списку квартирного обліку громадян у виконкомі 

Татарбунарської міської ради в 2021 році. 
    Керівник управління майном комунальної  

     власності   та забезпечення благоустрою у місті 
     Татарбунарської  міської ради 

 
 

     ЛЮТИЙ 
 

1. Про стан здійснення виконавчим комітетом Татарбунарської міської 
ради делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2020 році. 

    Керуючий справами  (секретар)  виконкому 
 

 2. Про виконання програми соціально-економічного розвитку міста 
Татарбунари за 2020 рік. 
     Заступник міського голови 
 

3. Про  виконання міського бюджету за 2020 рік. 
    Відділ бухгалтерського обліку виконавчого  

     комітету (апарату) міської ради 
 
4. Про роботу КП «Водопостачальник» у 2020 році. 
    Директор КП «Водопостачальник» 



 
5. Про роботу КП «Бесарабія» у 2020 році. 
    Директор  КП «Бесарабія» 

 
 
              БЕРЕЗЕНЬ 

    
 1.  Про план роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради на II квартал 2021 року. 
    Керуючий справами  (секретар)  виконкому 
    

ІІ. ЗАХОДИ МІСЬКВИКОНКОМУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО- МАСОВОЇ  РОБОТИ 

 
1. Відзначення Дня Соборності України. 
   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

    ради та виконавчого комітету 
 
2. Відзначення Міжнародного жіночого дня. 
    Відділ з питань діловодства та контролю -   

    секретаріат  ради  та виконавчого комітету 
    
3. Відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення.  
   Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 

    ради та виконавчого комітету 
    
4. Підготовка звіту про виконання делегованих повноважень органів 

виконавчої влади виконкомом міської ради у 2020 році. 
   Керуючий справами  (секретар) виконкому 
 
5. 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 17.12.2020                                             № 150 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 
благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою 
фізичної особи – підприємця Ткаченко Галини Пилипівни 
 
 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 Ткаченко Галини Пилипівни, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Ткаченко Галиною 
Пилипівною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою для 
провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 
область, м.Татарбунари, вул. 23 Серпня, з загальною площею благоустрою  
18,4 кв.м, з них під тимчасовою спорудою № 41 – 14,6 кв.м терміном до 
17.03.2023 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки 
від 18.03.2020 року № 7. 

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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  17.12.2020                                              № 151 

                               
Про надання дозволу на торгівлю новорічними ялинками за адресою: м. 
Татарбунари, площа Визволення, за заявою фізичної особи - підприємця 
Стрижака Сергія Васильовича 
 
 Керуючись пунктом 8 частини «а» статті 30, статтею 40 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву 
фізичної особи - підприємця Стрижака Сергія Васильовича, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 
 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл фізичній особі - підприємцю Стрижаку Сергію 
Васильовичу на сезонну торгівлю новорічними ялинками терміном по 
31.12.2020 року, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, площа 
Визволення.  

2.  Зобов’язати ФОП Стрижака С.В. сплатити збір за паркування в 
залежності від займаної площі та часу. 

3. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення 
благоустрою у місті (Даскалєску О.Є.) провести нарахування збору за 
паркування ФОП Стрижаку С.В.  

4. 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  17.12.2020                                              № 152 

                               
Про надання дозволу на торгівлю новорічними ялинками за адресою: м. 
Татарбунари, площа Визволення, за заявою ФОП Рацького Романа 
Омеляновича 
 
 Керуючись пунктом 8 частини «а» статті 30, статтею 40 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву ФОП 
Рацького Романа Омеляновича, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Надати дозвіл ФОП Рацькому Роману Омеляновичу на сезонну 
торгівлю новорічними ялинками терміном по 31.12.2020 року, за адресою: 
Одеська область, м.Татарбунари, площа Визволення.  

2.  Зобов’язати ФОП Рацького Романа Омеляновича сплатити збір за 
паркування в залежності від займаної площі та часу. 

3. Управлінню майном комунальної власності провести нарахування 
збору за паркування ФОП Рацькому Р.О.  

4. 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 17.12.2020                                             № 153 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

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

фізичної особи – підприємця Абрамової Надії Пилипівні 

 
 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 Абрамової Надії Пилипівни, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Абрамовою Надією 
Пилипівною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою для 
провадження підприємницької діяльності з торгівлі з лотка, за адресою: 
Одеська область, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, з загальною площею 
благоустрою  9 кв.м, терміном до 28.02.2021 року, з можливістю пролонгації. 

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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 17.12.2020                                             № 154 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

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

фізичної особи – підприємця Єрошенко Лілії Володимирівни 

 
 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 Єрошенко Лілії Володимирівни, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Єрошенко Лілією 
Володимирівною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 
для провадження підприємницької діяльності з торгівлі з лотка, за адресою: 
Одеська область, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, із загальною площею 
благоустрою  9 кв. м (3мх3м), терміном до 01.07.2021 року, з можливістю 
пролонгації. 

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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 17.12.2020                                            № 155 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

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

фізичної особи – підприємця Кожухар Надії 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 Кожухар Надії Олексіївни, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Поновити  фізичній особі – підприємцю Кожухар Надії Олексіївні 
договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою від 02.01.2018 року 
№ 1 для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: 
Одеська область, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, із загальною площею 
благоустрою  15 кв. м, на термін дії паспорту прив’язки тимчасової споруди 
до 01.12.2023 року, з можливістю пролонгації. 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
17.12.2020                                                                                                 № 158 

 
          Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву ФОП Мунтян Лариси 
Аркадіївни, що мешкає в м. Татарбунари,  виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
              1. Надати дозвіл ФОП Мунтян Ларисі Аркадіївні на торгівлю 
новорічними ялинками за адресою:  м. Татарбунари, площа Визволення 
терміном з 20.12.2020 року до 31.12.2020 року. 

 
    2. ФОП Мунтян Ларисі Аркадіївні сплатити збір за паркування в 

залежності від займаної площі та часу розміщення. 
  
    3. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою у місті (Даскалєску О.Є.) провести нарахування збору заявнику. 
 

              4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
Міський голова                                               А.П.Глущенко 
 

Про надання дозволу на торгівлю новорічними ялинками за адресою:  

м. Татарбунари,  площа Визволення  за заявою  ФОП Мунтян Лариси 

Аркадіївни 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
17.12.2020                                                                                                 № 159 

              Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву голови СФГ 
«Цурканенко О.Є.» Цурканенко Олега Євгеновича, що мешкає в м. 
Татарбунари,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
              1. Надати дозвіл СФГ «Цурканенко О.Є.»  на торгівлю новорічними 
ялинками за адресою:  м. Татарбунари, площа Визволення терміном з 
20.12.2020 року до 31.12.2020 року. 

 
  2. СФГ «Цурканенко О.Є.» сплатити збір за паркування в залежності 

від займаної площі та часу розміщення. 
 
   3. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою у місті (Даскалєску О.Є.) провести нарахування збору заявнику. 
 

            4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
Міський голова                                               А.П.Глущенко 
 

Про надання дозволу на торгівлю новорічними ялинками за адресою:  

м. Татарбунари,  площа Визволення  за заявою Селянського 

(фермерського) господарство «Цурканенко Олег Євгенович» 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
17.12.2020                                                                                                       № 160 
 
Про надання згоди на реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: м. 

Татарбунари, вул. Тура Василя,13 Д з благоустроєм прилеглої території  

за заявою Скоробогач Євгена Вікторовича 

 
         Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 34 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 Скоробогач Євгена Вікторовича, 
мешканця м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 

 
ВИРІШИВ 

 
1. Надати згоду гр. Скоробогачу Євгену Вікторовичу на реконструкцію 

нежитлової будівлі, на земельній ділянці з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0063 за адресою: м. Татарбунари, вулиця Тура Василя, 13 
Д з благоустроєм прилеглої території, а саме: з’єднання торгового закладу із 
складом без зміни геометричних розмірів та облаштуванням скляного ганку з 
навісом.   

2. Зобов’язати  Скоробогач Євгена Вікторовича: 
2.1.Здійснити повторну технічну інвентаризацію після реконструкції 

нежитлової будівлі , за адресою: м. Татарбунари, вулиця Тура Василя, 13 Д.  
2.2.Здійснити державну реєстрацію змін опису об’єкта. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

Міський голова                                                                         А.П. Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  17.12.2020                                            № 161  
 
Про розгляд питання щодо виконання вимог «Плану заходів з 

профілактики та ліквідації сказу тварин на території Татарбунарської 

міської ради» 
 
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 
Татарбунарській районній державній адміністрації № 7 від 20.11.2020 року 
«Про введення карантинних обмежень по захворюванню тварин на сказ на 
території м. Татарбунари Татарбунарської міської ради» і відповідного 
протокол № 7 від 20.11.2020 року, та розглянувши листа Татарбунарського 
районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
Одеській області з Планом заходів з профілактики та ліквідації сказу тварин 
на території  м. Татарбунари Татарбунарського району, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 

 
В И Р І Ш И В :  

        1. Затвердити План заходів з профілактики та ліквідації сказу тварин на 
території  м. Татарбунари Татарбунарського району (додається).  

        2. Сприяти спеціалістам районної державної служби ветеринарної 
медицини у проведені заходів направлених на профілактику та ліквідацію 
сказу. 

        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 
17.12.2020                       № 162 

  Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статей 301 та 3213 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, статей  36, 39 Кримінально-виконавчого  кодексу України, 
розглянувши клопотання   начальника Татарбунарського районного сектору 
філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області  Мукієнко А.М. про 
погодження переліку об’єктів та видів громадських робіт,  виконком 
Татарбунарської міської ради 
В И Р І Ш И В: 
 1. Погодити Управління майном комунальної власності та забезпечення 
благоустрою у місті Татарбунарської міської ради,  КП «Водопостачальник», 
КП «Бесарабія» об’єктами, де засуджені, яких судом притягнуто до 
кримінальної відповідальності у виді громадських робіт та  порушники, на 
яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, 
будуть відбувати  покарання або виконуватимуть стягнення в 2021 році  та 
перелік  видів громадських робіт згідно додатку. 
  2. Визначити   відповідальних за здійсненням контролю за виконанням 
особами громадських робіт  та дотриманням правил техніки безпеки  на 
робочому місці  під час відбування громадських робіт, який проводити з 
своєчасним повідомленням Татарбунарського районного сектору ДУ «Центр 
пробації» про ухилення, переведення на інше місце, появу на роботі в стані 
алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння, порушення 
громадського порядку, ведення обліку та щомісячне інформування про 
кількість відпрацьованих годин та їх ставлення до праці – керівника  
Управління майном комунальної власності та забезпечення благоустрою у 
місті  Татарбунарської міської ради Даскалєску О. Є., директора КП 
«Водопостачальник»  Кобушкіну Т.О., директора КП «Бесарабія».  
 3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.     

 

Міський голова           А.П. Глущенко   

           

Про  погодження переліку об’єктів та видів громадських робіт на 

території Татарбунарської міської  ради на  2021 рік 



         Додаток  
до рішення виконкому 
Татарбунарської міської ради  
від 18.12.2020 
№ 162 
 

 
 

П Е Р Е Л І К 
 

видів  громадських робіт, які засуджені, яких судом притягнуто до 
кримінальної відповідальності   та порушники, на яких накладено 

адміністративне стягнення   будуть  відбувати покарання  або 
виконуватимуть адміністративне стягнення   у 2021  році 

 
1.  Усі види робіт, пов’язані з благоустроєм: скошування узбіччя 

доріг, газонів, територій парків та скверів, підрізання кущів та дерев, посадка 
і обкопування дерев, прибирання вулиць, завантаження сміття вручну, 
побілка, очистка бордюрів, лотків, побілка фасадів будинків житлового 
фонду, земляні роботи, підсобні роботи. 

 
2.  Прибирання кладовищ, посипка підйомів на автошляхах, очистка 

громадських туалетів, фарбування авто зупинок, будівництво та ремонт 
парканів, завантаження палива та заготівля дров для опалення, розбирання 
аварійних будівель та інші види громадських робіт, які не суперечать 
законодавству України і не носять характер шкідливих для життя і здоров’я. 

 
3. Некваліфіковані роботи на  КП «Водопостачальник»: земляні 

роботи. 
 

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

          
 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
17.12.2020           № 163 

Про визначення   переліку  видів та об’єктів    суспільно корисних робіт 

для порушників, які відбуватимуть адміністративне стягнення  на 

території Татарбунарської міської ради  на 2021 рік  

  

 Відповідно до  підпункту 17 пункту «б» статті 34 та статті 38 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 7 
грудня 2017 року № 2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання 
шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі 
сплати аліментів», розглянувши клопотання Татарбунарського районного 
сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській області щодо  
визначення переліку видів та об’єктів суспільно корисних робіт,  виконавчий 
комітет  Татарбунарської міської ради  

ВИРІШИВ:  

 1. Визначити  перелік видів  суспільно корисних робіт, які мають 
виконуватись особами, що вчинили адміністративні правопорушення та на 
яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-
корисних робіт на території Татарбунарської міської ради на 2021 рік згідно 
додатку. 

        2. Визначити об’єкти відбування суспільно корисних робіт особами, що 
вчинили адміністративні правопорушення та на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт Управління 
майном комунальної власності та забезпечення благоустрою на території у 
місті Татарбунарської міської ради, КП «Водопостачальник», КП 
«Бесарабія». 

 3. Керівникам визначених підприємства, установи: 
         3.1.  Призначити відповідальних за організацію і контроль за  виконання 
суспільно корисних робіт та налагодити взаємодію з  Татарбунарським 
районним сектором філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській 
області;  



   
 3.2. Своєчасно повідомляти Татарбунарський районний сектор філії 
Державної установи «Центр пробації» в Одеській області про ухилення 
порушника від виконання суспільно корисних робіт, переведення на інше 
місце, появу на роботі в стані алкогольного, токсичного або наркотичного 
сп’яніння, порушення громадського порядку, ведення обліку та щомісячне 
інформування про кількість відпрацьованих годин та їх ставлення до праці; 
 3.3. Нараховувати плату порушнику за виконання суспільно корисних 
робіт та перераховувати її на відповідний рахунок органу державної 
виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати 
аліментів. 
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова        А.П. Глущенко 
 
         
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Додаток  

до рішення виконкому 
Татарбунарської міської ради  
від 18.12.2020 
№  163 
 

 
 

П Е Р Е Л І К 
 

видів  суспільно-корисних робіт, які порушники відбуватимуть  на території 
Татарбунарської міської ради  у 2021 році 

 
1.  Усі види робіт, пов’язані з благоустроєм: скошування узбіччя доріг, 

газонів, територій парків та скверів, підрізання кущів та дерев, посадка і 
обкопування дерев, прибирання вулиць, завантаження сміття вручну, побілка, 
очистка бордюрів, лотків, побілка фасадів будинків житлового фонду, земляні 
роботи, підсобні роботи. 
 

2.  Прибирання кладовищ, посипка підйомів на автошляхах, очистка 
громадських туалетів, фарбування авто зупинок, будівництво та ремонт 
парканів, завантаження палива та заготівля дров для опалення, розбирання 
аварійних будівель та інші види  робіт, які не суперечать законодавству 
України і не носять характер шкідливих для життя і здоров’я. 
 

3. Некваліфіковані роботи на  КП «Водопостачальник»: земляні роботи. 
 
 
Керуючий справами  
(секретар) виконавчого комітету              Л.В.Коваль 
 
 
 
 

 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.12.2020               № 164 
 
Про схвалення проекту Програми  культурно-масових та мистецьких 

заходів на 2021 рік  
  

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пункту 1 частини другої 
статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши проект Програми культурно-
масових та мистецьких заходів на 2021 рік, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
  1. Схвалити проект Програми культурно-масових та мистецьких 
заходів на 2021 рік (додається). 
 

2. Подати  Програму культурно-масових та мистецьких заходів на 2021 
рік на розгляд чергової сесії  Татарбунарської міської ради. 

 
3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.  
 
 

 

Міський голова        А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.12.2020                             № 165 
 
Про схвалення проекту Програми  «Милосердя» на 2021-2025 роки  
  

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пункту 1 частини другої 
статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши проект Програми «Милосердя» на 
2021-2025 роки, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
  1. Схвалити проект Програми «Милосердя» на 2021-2025 роки 
(додається). 
 

2. Подати  Програму «Милосердя» на 2021-2025 роки на розгляд 
чергової сесії  Татарбунарської міської ради. 

 
3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.  
 
 

 

Міський голова        А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.12.2020           № 166 
 
Про схвалення проекту Програми  оздоровлення та відпочинку дітей на 

2021-2025 роки  
  

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пункту 1 частини другої 
статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши проект Програми оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2021-2025 роки, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
  1. Схвалити проект Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 
2021-2025 роки (додається). 
 

2. Подати  Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 
роки на розгляд чергової сесії  Татарбунарської міської ради. 

 
3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.  
 
 

 

Міський голова        А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.12.2020           № 167 
 
Про схвалення проекту Програми  розвитку  спорту на  2021-2025 роки  
  

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пункту 1 частини другої 
статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши проект Програми  спорту на 2021-
2025 роки, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
  1. Схвалити проект Програми спорту на 2021-2025 роки (додається). 
 

2. Подати  Програму спорту на 2021-2025 роки на розгляд чергової 
сесії  Татарбунарської міської ради. 

 
3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.  
 
 

Міський голова        А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
17.12.2020                        № 168 
 
Про схвалення проекту Програми фінансової підтримки та розвитку 
Комунального некомерційного підприємства «Татарбунарський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Білгород - Дністровської 
районної ради Одеської області щодо забезпечення медичного 
обслуговування жителів Татарбунарської об’єднаної територіальної 
громади на 2021 рік 
  

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пункту 1 частини другої 
статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши проект Програми  фінансової 
підтримки та розвитку Комунального некомерційного підприємства 
«Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород - 
Дністровської районної ради Одеської області щодо забезпечення медичного 
обслуговування жителів Татарбунарської об’єднаної територіальної громади 
на 2021 рік, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
  1. Схвалити проект Програми фінансової підтримки та розвитку 
Комунального некомерційного підприємства «Татарбунарський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Білгород - Дністровської районної 
ради Одеської області щодо забезпечення медичного обслуговування жителів 
Татарбунарської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (додається). 

2. Подати  Програму фінансової підтримки та розвитку Комунального 
некомерційного підприємства «Татарбунарський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Білгород - Дністровської районної ради Одеської 
області щодо забезпечення медичного обслуговування жителів 
Татарбунарської об’єднаної територіальної громади на 2021 рікна розгляд 
чергової сесії  Татарбунарської міської ради. 

3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.  
 
 

Міський голова        А.П. Глущенко 



 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
17.12.2020           № 169 
 
Про схвалення проекту Програми фінансової підтримки та розвитку 
Комунального некомерційного підприємства «Татарбунарська 
центральна районна  лікарня» Білгород - Дністровської районної ради 
Одеської області щодо забезпечення медичного обслуговування жителів 
Татарбунарської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 
  

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пункту 1 частини другої 
статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши проект Програми  фінансової 
підтримки та розвитку Комунального некомерційного підприємства 
«Татарбунарська центральна районна  лікарня» Білгород - Дністровської 
районної ради Одеської області щодо забезпечення медичного 
обслуговування жителів Татарбунарської об’єднаної територіальної громади 
на 2021 рік, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
  1. Схвалити проект Програми фінансової підтримки та розвитку 
Комунального некомерційного підприємства «Татарбунарська центральна 
районна  лікарня» Білгород - Дністровської районної ради Одеської області 
щодо забезпечення медичного обслуговування жителів Татарбунарської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (додається). 

2. Подати  Програму фінансової підтримки та розвитку Комунального 
некомерційного підприємства «Татарбунарська центральна районна  лікарня» 
Білгород - Дністровської районної ради Одеської області щодо забезпечення 
медичного обслуговування жителів Татарбунарської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рікна розгляд чергової сесії  Татарбунарської 
міської ради. 

3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.  
 
 

Міський голова        А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
17.12.2020           № 170 
 
Про схвалення проекту Програми  розвитку  освіти Татарбунарщини  на  

2021-2025 роки  
  

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пункту 1 частини другої 
статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши проект Програми  розвитку  освіти 
Татарбунарщини на 2021-2025 роки, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
  1. Схвалити проект Програми розвитку  освіти Татарбунарщини на 
2021-2025 роки (додається). 
 

2. Подати  Програму розвитку  освіти Татарбунарщини на 2021-2025 
роки на розгляд чергової сесії  Татарбунарської міської ради. 

 
3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.  
 
 

 

Міський голова        А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
17.12.2020           № 171 
 
Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної  води для  КП «Водопостачальник»  

 
 Керуючись Водним кодексом України, Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про питну воду та питне водопостачання», 
відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 р.№ 179 «Про 
затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних 
нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з 
централізованого водопостачання та/або водовідведення», з метою 
забезпечення раціонального використання  водних ресурсів, підвищення 
якості надання послуг з водопостачання та водовідведення», розглянувши 
звернення директора КП «Водопостачальник», виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Встановити поточні індивідуальні технологічні нормативи 
використання питної води для  КП «Водопостачальник»( 68100, Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, код ЄДРПОУ 31378219), 
які складають 325,2056 м3/тис.м3 піднятої питної води (у тому числі: 
ПІТНВПВ втрат води - 279,99982 м3/тис.м3  піднятої  питної води,  ПІТНВПВ  
технологічних витрат води - 45,20571 м3/тис.м3 піднятої питної води),    
строком на 5 років.  
 2. Директору КП «Водопостачальник» Кобушкіній Т.О.забезпечити 
оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  міського 
голову Глущенка А.П.  
 
 
Міський голова        А.П. Глущенко 
  

  



 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 17.12.2020                                               № 156 

                               
Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом  
прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Князева, за заявою фізичної 
особи Міллєра Віктора Євгеновича 
 
 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 Міллєра Віктора Євгеновича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за паспортом 
прив’язки господарського призначення Міллєром Віктором Євгеновичем, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Князева,28, загальною площею благоустрою – 66 кв. м, з них площа під 
тимчасовою спорудою  № 119  – 24 кв. м згідно ситуаційної схеми М 1:500 
від 12.08.2020 року. 

2. Погодити демонтаж нежитлової будівлі сараю, на яку відсутній дозвіл 
на будівництво та відсутні правовстановлюючі документи, на місці 
розміщення тимчасової споруди. 

3. Рекомендувати Міллєру Віктору Євгеновичу отримати паспорт 
прив’язки тимчасової споруди, погоджений сектором містобудування, 
архітектури та будівництва Татарбунарської райдержадміністрації та 
погодити ситуаційну схему з КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК», 
Татарбунарським РЕМ, ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», ТОВ «АТРАКОМ». 

4. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 18.12.2020                                           № 157 

                               
Про запровадження мораторію на розміщення тимчасових споруд у 3 
економіко-планувальній зоні в  м. Татарбунари та селах 
Татарбунарської міської ради, за зверненням  сектора містобудування, 
архітектури та будівництва Татарбунарської районної державної 
адміністрації 
  

           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 лист від 04.12.2020 року № 219 (вх. від 07.12.2020 року № 
1189/03-19) сектора містобудування, архітектури та будівництва 
Татарбунарської районної державної адміністрації, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Ввести з 01.01.2021 року мораторій на розміщення тимчасових споруд 
та рекламних засобів в третій економіко-планувальній зоні  м. Татарбунари 
Одеської області та селах Татарбунарської міської ради, згідно ситуаційної 
схеми (додається), крім тих щодо яких вже приймались рішення про 
доцільність їх розміщення. 

2. Створити комісію щодо проведення інвентаризації наявних тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності та рекламних засобів в 
м. Татарбунари та селах Татарбунарської міської ради, перевірити наявність 
дозволів на їх розміщення, стану оплати пайової участі в утриманні цих 
об’єктів благоустрою та виконання умов паспортів прив’язки. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

Міський голова                      А.П.Глущенко 
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