
 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                               

26.07.2021             №  156 
 

Про стан виконання Закону України «Про звернення громадян» за I 

півріччя 2021 року у виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради 

         Відповідно до підпункту 1 пункту «б»  частини першої статті 38  Закону 

України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України 

від 07.02.2008 року № 109 «Про  першочергові   заходи  щодо   забезпечення  

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування», заслухавши 

інформацію  головного спеціаліста відділу з питань діловодства та контролю 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради «Про стан 

виконання Закону України «Про звернення громадян» за I півріччя 2021 року у 

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради», виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В : 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу з питань діловодства та 

контролю виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради  

Куриленко О.В. прийняти до відома (додається). 

 2. Відділу з питань діловодства та контролю виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради: 

  - забезпечити суворе дотримання законодавства,  що   регламентує 

роботу зі зверненнями громадян; 

 - систематично  інформувати  керівництво  про  стан  роботи     зі 

зверненнями  громадян та строки їх виконання. 

 3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Коваль Л.В. 

 

Міський голова                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

 



Довідка  

про роботу зі зверненнями громадян за I півріччя 2021 року 

 

 Робота зі зверненнями громадян проводиться відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян», Закону України «Про місцеве 

самоврядування», Указу Президента України № 109 від 07.02.2008 року «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування». 

 За I півріччя 2021 року до міської ради надійшло 718 звернення.  

Особистий прийом проводиться регулярно керівництвом міської ради в 

установлені дні, графік прийому доведений до відома громадян, який 

розміщений на стенді. На особистому прийомі міського голови побувало 9 

громадян, у керуючого справами (секретаря) виконкому – 1. Всі звернення 

реєструються, візуються міським головою та направляються спеціалістам для 

подальшої роботи та виконання. Заявникам надається в обов’язковому порядку 

роз’яснювальна інформація і допомога по вирішенню питання.  

 При розгляді звернень спеціалісти дотримуються законодавчої бази зі 

змінами та доповненнями, Указів Президента.  

 Вагому частину складають звернення з питань аграрної політики і 

земельних відносин. Їх надійшло 419. 

  Особлива увага приділяється зверненням ветеранів війни, праці, 

пенсіонерів – 93 звернення.  Це найбільш вразлива категорія населення. 

 Гостро стоять питання комунального господарства. Надійшло звернень – 

19. 

 За звітний період надійшло 44 колективних звернення, під ними 

підписались 951 чоловік. Це питання, які стосуються якості надання послуг 

водопостачання, водовідведення, вуличного освітлення та ремонту доріг.   

 В стадії розгляду знаходяться 147 звернень з питань різного характеру, що 

будуть розглядатися на сесіях і виконкомах міської ради, про що заявники 

попередньо повідомлені. Вирішення цих питань знаходиться на контролі.  

 Звернення громадян залишаються на постійному контролі. 

 На апаратних нарадах міської ради наголошується на об’єктивний, 

своєчасний розгляд заяв громадян та недопущення повторних звернень. 

 До міської ради за I півріччя 2021 року надійшло 11 запитів на 

інформацію. Відповіді надані в строки зазначені в Законі України «Про доступ 

до публічної інформації». 

 

Головний спеціаліст відділу з питань 

діловодства та контролю виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської  

міської ради                                                                                      О.Куриленко  
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.07.2021                                                                                                                               №  157 

 

Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за заявою фізичної 

особи - підприємця Стояна Маріана Віталійовича  

 

         Керуючись статтею 40, частиною шостою статті  59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 15 Закону 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 та надані 

документи фізичної особи-підприємця Стояна Маріана Віталійовича, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Вважати доцільним розміщення групи тимчасових споруд за паспортом 

прив’язки для провадження підприємницької діяльності фізичною особою – 

підприємцем Стояном Маріаном Віталійовичем за адресою: Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари, вулиця Романа Гульченка, 1 

(згідно план – схеми). 

 

2. Рекомендувати заявнику отримати паспорт прив’язки в 

уповноваженому органі містобудування та архітектури.  

 

3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

 
 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
26.07.2021                                                                                                                          №  158 

 

Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, 

згідно паспорту прив’язки групи тимчасових споруд, за адресою: 

м.Татарбунари, вул. Василя Тура (поблизу Нової пошти), за заявою 

фізичної особи – підприємця Гажа Наталії Дмитрівни  

 
        Керуючись статтею 40, частиною шостою статті  59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 15 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 від 06.12.2013 року №2073/24605 та розглянувши заяву 

фізичної особи – підприємця Гажа Наталії Дмитрівни виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Укласти з фізичною особою – підприємцем Гажа Наталією Дмитрівною  

договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, для проведення 

підприємницької діяльності з надання послуг торговельного призначення, за 

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, 

вулиця Василя Тура (поблизу Нової пошти), на загальну площу благоустрою 

220 квадратних метрів, з них під тимчасовими спорудами 150 квадратних 

метрів, строком на 2 роки, з можливою пролонгацією на термін дії паспорту 

прив’язки групи тимчасових споруд від 29.06.2021 року № 2. 

 

2.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
26.07.2021                                                                                                                                №  159 

 
Про надання дозволу на збір вихідних даних на реконструкцію (частини)  

приміщення житлового будинку у нежитлове (магазин) за адресою: 

с.Дельжилер, вул. Перемоги, 28 за заявою Златова Георгія Георгійовича  

 

       Керуючись підпунктом 9 пункту «а» частини першої статті 31, частини 

шостої статті 59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», 

статтею 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та за 

заявою Златова Георгія Георгійовича, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

          1. Надати гр. Златову Георгію Георгійовичу дозвіл на збір вихідних даних 

для проектування реконструкції житлового приміщення житлового будинку у 

нежитлове (магазин) на земельній ділянці (кадастровий номер 

5125081900:02:001:057) площею 0,1292 га, яка знаходиться у приватній 

власності за адресою: с.Дельжилер, вул. Перемоги, 28. 

2. Рекомендувати гр. Златову Георгію Георгійовичу одержати 

містобудівні умови та обмеження для проектування будівництва за адресою: 

с.Дельжилер, вул. Перемоги, 28 у відділі архітектури відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської 

ради.  

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

  

 

Міський голова                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 

 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
26.07.2021                                                                                                                   №  160 

Про надання дозволу на збір вихідних даних на будівництво гаражу та 

веранди за адресою: м.Татарбунари вул. Нагорна, 51, за заявою Бенько 

Тетяни Володимирівни 

 

Керуючись підпунктом 9 пункту «а» частини першої статті 31 частини 

шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтею 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та за 

заявою Бенько Тетяни Володимирівни, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати громадянці Бенько Тетяні Володимирівні дозвіл на збір 

вихідних даних для проектування будівництва гаражу та веранди на земельній 

ділянці площею 0,0908 га, яка знаходиться в приватній власності, кадастровий 

номер 5125010100:02:001:0286 за адресою м.Татарбунари, вул.Нагорна, 51. 

 

2. Рекомендувати громадянці Бенько Тетяні Володимирівні отримати 

будівельний паспорт забудови земельної ділянки за адресою: м.Татарбунари, 

вул. Нагорна, 51 у відділі архітектури відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 .   

 

 

 

Міський голова                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

  
 

 

 

 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

26.07.2021                                                                                                    № 161 

 

Про припинення договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 

за адресою: м. Татарбунари вул. 23 Серпня, за заявою фізичної особи-

підприємця Бенько Тетяни Володимирівни 

 

Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону 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 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

06.12.2013 року за № 2073/24605, розглянувши заяву фізичної особи-

підприємця Бенько Тетяни Володимирівни, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ:  
 

1. Припинити з фізичною особою-підприємцем Бенько Тетяною 

Володимирівною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою для 

провадження підприємницької діяльності з торгівлі від 01.02.2019 року № 42, за 

адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, з загальною 

площею благоустрою 9 кв. м, у зв’язку з припиненням підприємницької 

діяльності  на вказаному  об’єкті та зробити перерахунок розміру пайової участі 

за 2021 рік з урахуванням карантинних обмежувальних заходів по терміну 

фактичної діяльності. 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 

 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                       
26.07.2021                                          №  162 

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкта 

благоустрою за адресою: м.Татарбунари, на розі вул. Василя Тура - вул. 

Борисівська, за заявою  Бахшиянца Олександра 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 Бахшиянца Олександра 

Миколайовича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

1. Укласти з Бахшиянцем Олександром Миколайовичем договір пайової 

участі в утриманні об’єкта благоустрою для провадження підприємницької 

діяльності (сезонної торгівлі кавунами) за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари, на розі вул. Василя Тура – вул. Борисівська (район магазину 

«Холодок»), з загальною площею благоустрою  9 кв.м терміном до 31.08.2021 

року, з можливістю пролонгації. 
 

          2.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

       

 

 

Міський голова                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 

 

 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                    
26.07.2021                                  №  163 

                               

Про поновлення дії договору пайової  участі в утриманні об’єкта 

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

заявою  Бойченка Анатолія Михайловича 

  

 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 Бойченка Анатолія 

Михайловича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 
 

1. Поновити терміном до 23.02.2022 року договір пайової участі в 

утриманні об’єкта благоустрою від 26.04.2017 року №3 з Бойченком Анатолієм 

Михайловичем, для провадження підприємницької діяльності за адресою: 

Одеська область, м.Татарбунари, вул. 23 Серпня, загальною площею 

благоустрою 29 кв.м, на термін дії паспорту прив’язки тимчасової  споруди від 

24.02.2017 року. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

       

 

 

Міський голова                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 

 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                     
26.07.2021                                  № 164 

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкта 

благоустрою за адресою: м.Татарбунари, на розі вул. Василя Тура - вул. 

Борисівська, за заявою  Якименко Наталії 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 Якименко Наталії 

Володимирівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

1. Укласти з Якименко Наталією Володимирівною договір пайової участі 

в утриманні об’єкта благоустрою для торгівлі сільгосппродукцією власного 

виробництва згідно довідки 3-ДФ від 30.03.2021 року за адресою: Одеська 

область, м.Татарбунари, на розі вул. Василя Тура – вул. Борисівська (район 

магазину «Холодок»), з загальною площею благоустрою  9 кв.м терміном до 

31.12.2021 року, з можливістю пролонгації. 
  

2.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

       

 

 

Міський голова                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 

 

 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                              

26.07.2021                                                                                                  № 165 

 

Про подовження дозволів на розміщення зовнішньої реклами (білбордів) та 

укладання договорів пайової участі в утримані об’єкту благоустрою за 

адресами: м. Татарбунари, вул. Василя Тура та вул. Степова, за заявою 

фізичної особи – підприємця Дімогло Руслана Ілліча 

 

Керуючись пунктом 13 частини «а» статті 30, статтею 40, частиною 

шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067  «Про 

затвердження  Типових правил розміщення зовнішньої реклами», розглянувши 

заяви фізичної особи – підприємця Дімогло Руслана Ілліча, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ:  
 

1. Подовжити до 27.06.2024 року  термін дії дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами від 27.07.2006 року фізичній особі – підприємцю Дімогло 

Руслану Іллічу, для провадження  підприємницької діяльності з надання 

рекламних послуг, м. Татарбунари, вул. Василя Тура. 

 

2.  Подовжити до 27.06.2024 року  термін дії дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами від 27.07.2006 року фізичній особі – підприємцю Дімогло 

Руслану Іллічу, для провадження  підприємницької діяльності з надання 

рекламних послуг, м. Татарбунари, вул. Степова. 

 

3. Укласти з фізичною особою – підприємцем Дімогло Русланом Іллічем 

договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою на розміщення 

зовнішньої реклами – білборду для провадження  підприємницької діяльності з 

надання рекламних послуг, площею благоустрою 12 м2, за адресою: Одеська 

область, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, терміном до 27.06.2024 року.   

 

 

 

 



4. Укласти з фізичною особою – підприємцем Дімогло Русланом Іллічем 

договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою на розміщення 

зовнішньої реклами – білборду для провадження  підприємницької діяльності з 

надання рекламних послуг, площею благоустрою 12 м2, за адресою: Одеська 

область, м. Татарбунари, вул. Степова, терміном до 27.06.2024 року.   

 

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію 

з питань планування  території, будівництва, архітектури та благоустрою.  

 

 

 

 

Міський голова                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

 
 

                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 



ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

26.07.2021                                         №  166                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                      
Про взяття на квартирний облік громадянки Жекової Ірини Євгеніївни 

яка досягла 16 річного віку, має статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

 
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 листа Одеської обласної державної адміністрації від 17.06.202. 

року № Ж-103/1583; заяву Жекової Ірина Євгеніївни від 02.06.2021 року,  

враховуючи протокол засідання громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від 08 липня 2021 року №5, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

     

       1. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку 

квартирного обліку громадян при виконкомі Татарбунарської міської ради 

Жекову Ірину Євгеніївну яка досягла  16 річного віку, має статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування. 

 

       2.  Внести відповідні зміни до додатку № 1 та додатку № 3 рішення 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 24.02.2021 року № 19 

«Про затвердження списків квартирного обліку громадян у виконавчому 

комітеті Татарбунарської міської ради». 

 

            3.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.   

 

 

 

 Міський голова                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

 
 



ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
26.07.2021                                         №  167 

                                                  

                                                                                                                  

Про встановлення собівартості на  накачування води з шахтного колодязю 

с. Баштанівка, вул. Джерельна, 4, що надається комунальним 

підприємством «Джерело  Святої Покрови»    

                               
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28, статті 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини третьої статті 4 

Закону України «Про житлово - комунальні послуги» Порядку формування 

тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року 

№ 869 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року 

№ 291), розглянувши клопотання старости села Баштанівка від 15.06.2021 р. № 

50 та  калькуляцію розрахунку планової собівартості накачування води з 

шахтного колодязя с. Баштановка, виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

  

ВИРІШИВ: 

   

1. Встановити собівартість на  накачування води з шахтного колодязю с. 

Баштанівка, вул. Джерельна, 4, що надається комунальним підприємством 

«Джерело  Святої Покрови» для всіх груп споживачів, згідно з  додатком  

(додається). 

 

2. Встановлену собівартість на  накачування води з шахтного колодязю с. 

Баштанівка, вул. Джерельна, 4,  для усіх груп споживачів ввести в дію з 

10.08.2021 року. 

3.   Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Додаток  



до рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської 

міської ради  

від 26.07.2021 

№ 167 

 
 

 

 

Собівартість 

на накачування води з шахтного колодязю с. Баштанівка, вул. Джерельна, 4, що 

надається комунальним підприємством «Джерело  Святої Покрови» для всіх 

груп споживачів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                            Лариса КОВАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Види і вартість послуг Тариф 

Накачування 1 куб. метра води з шахтного 

колодязю с. Баштанівка 

20,75 



ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
26.07.2021                                                  № 168 

                                                                                                                               

Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання, що 

надається комунальним підприємством «Водопостачальник» в с. 

Борисівка 

                               
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28, статті 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини третьої статті 4 

Закону України «Про житлово - комунальні послуги», Порядку формування 

тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року 

№ 869 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року 

№ 291), калькуляції КП Водопостачальник» розрахунку планової собівартості 

централізованого водопостачання с. Борисівка, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

   

1. Встановити тарифи на централізоване водопостачання, що надаються 

комунальним підприємством «Водопостачальник», для всіх груп споживачів с. 

Борисівка згідно з  додатком  (додається). 

 

2.  Директору КП «Водопостачальник», до чергового засідання  

виконавчого  комітету, підготувати проект рішення про поточні індивідуальні 

технологічні нормативи використання питаної води постачаємої  КП 

«Водопостачальник» Татарбунарської міської ради. 

 

3. Тарифи на централізоване водопостачання, що надаються комунальним 

підприємством «Водопостачальник» для усіх груп споживачів с. Борисівка 

ввести в дію з 10.08.2021 року. 

4.   Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

Додаток  



до рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської 

міської ради  

від 26.07.2021 

№ 168 
 

   

Тарифи 

на  централізоване водопостачання, що надаються комунальним підприємством 

«Водопостачальник» для всіх груп споживачів  с. Борисівка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                            Лариса КОВАЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Види і вартість послуг Тариф 

Відпускна вартість послуги, 1 куб метр води з 

ПДВ 

20,69 



ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
26.07.2021           № 169 

 

Про надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які проживають 

на території Татарбунарської міської ради 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту «а» статті 28, частини шостої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 24.02.2021 № 17 «Про затвердження 

Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги громадянам, 

які проживають на території Татарбунарської міської ради за рахунок 

бюджетних коштів», рішення міської ради від 22.12.2020 року № 28-VII «Про 

затвердження програми «Милосердя» на 2021-2025 роки», розглянувши заяви 

громадян про надання матеріальної допомоги, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати адресну матеріальну допомогу на лікування, поховання 

громадянам, які проживають на території Татарбунарської міської ради в липні 

2021 року згідно з додатком. 

2. Відділу соціального захисту та охорони здоров’я Татарбунарської 

міської ради (Діордієва О.В.) забезпечити перерахування коштів по програмі 

«Милосердя» на 2021-2025 роки» в межах обсягів фінансування на 2021 рік 

відповідно до пункту 1 цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконкому Коваль Л.В 

 

 

Міський голова                     Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 

 

 

 

Додаток  



до рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської 

міської ради  

від 26.07.2021 

№ 169 

 

СПИСОК 

громадян на надання матеріальної допомоги на лікування, поховання в липні 

2021 року 

 

№ 

п/

п 

ПІБ Адреса Статус Призна

чення 

допо-

моги 

Сума

,  

грн. 

1 Добров  

Михайло 

Сильвестрович 

м.Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонер на 

проїзд 

400 

2 Євчев Василь 

Петрович 

м Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонер на 

проїзд 

400 

3 Ніжикіойська 

Євгенія 

Миколаївна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

4 Мітіна Марія 

Дмитрівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

5 Солонарь 

Тамара 

Кіндратівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

6 Сабатовська 

Любов   Іванівна 

м.Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонерка  на 

проїзд 

400 

7 Кашнян 

Валентина 

Микитівна 

м Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

8 Дроздовська 

Євгенія 

Трохимівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

9 Привалова 

Ольга 

Олександрівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

10 Подопригор м. Татарбунари Пенсіонерка на 400 



Мидора 

Афанасіївна 

********  

 

проїзд 

11 Луценко Клавдія 

Василівна 

м.Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

12 Алєксєєнко 

Людмила 

Порфиріївна 

м Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

13 Болотенко 

Світлана 

Анатоліївна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

14 Сімонова Любов 

Володимирівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

15 Коваль  Марія 

Миколаївна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

16 Зажиренко 

Василь 

Арсентійович 

м.Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонер на 

проїзд 

400 

17 Зінченко 

Порфира 

Дмитрівна 

м Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

18 Парахненко 

Софія  

Євгеніївна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

19 Донкоглов 

Павло 

Дмитрович 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонер на 

проїзд 

400 

20 Демченко Ніна 

Афанасіївна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

 

21 Цариннк 

Олександр 

Михайлович 

м.Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонер на 

проїзд 

400 

22 Бершавський 

Валерій 

Михайлович 

м Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонер на 

проїзд 

400 

23 Степаненко 

Марія 

Леонідівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

24 Барбанягра 

Валентина 

Петрівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 



25 Пужакова  Ніна 

Миколаївна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

26 Сєда  Ганна 

Іванівна 

м.Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

27 Ніколаєва 

Зіновія 

Василівна 

м Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

28 Маліцька   Віра 

Михайлівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

29 Божко Софія 

Іванівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

30 Солодовнік 

Галина 

Євгенівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

31 Молога  Марія 

Іванівна 

м.Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

32 Зубак Єфросинія 

Тихонівна 

м Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

33 Кошелева Олена 

Миколаївна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

34 Іваногло Георгій 

Васильович 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонер на 

проїзд 

400 

35 Покотилов 

Дмитро 

Григорович 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонер на 

проїзд 

400 

 

36 

Українець 

Василь 

Михайлович 

м.Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонер на 

проїзд 

400 

 

37 

Чеботарьова 

Людмила 

Андріївна 

м Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

 

38 

Нікітіна 

Людмила 

Вікторівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

39 

 

Базан  Микола 

Іванович 

м. Татарбунари 

********  

Пенсіонер на 

проїзд 

400 



 

40 

 

Алєксєєнко Віра 

Василівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

41 

 

Чекмарьова 

Валентина 

Миколаївна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

42  

 

  

Чекмарьов 

Олексій 

Іларіонович 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонер на 

проїзд 

400 

 

43 

Алєксєєнко 

Євгенія 

Дмитрівна  

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на  

проїзд 

400 

 

44 

Остапюк Євгенія 

Григорівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на  

проїзд 

400 

 

45 

Корень  Віктор 

Керсанович 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонер на  

проїзд 

400 

 

46 

Калкатинч Надія 

Петрівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

 

47 

Борденюк 

Валентина 

Іванівна 

м.Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

 

48 

Ільченко 

Валентина 

Миколаївна 

м Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонерка на 

проїзд 

400 

 

49 

Камнєв Микола 

Йосипович 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонер на 

проїзд 

400 

 

50 

Гробован 

Валентина 

Андріївна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

лікува

ння 

700 

 

51 

Алєксєєва 

Тамара 

Валеріївна 

м. Татарбунари 

********  

 

Особа   з 

інвалідністю 

 І Б групи 

на 

лікува

ння 

700 

 

52 

Гуцу Віктор 

Зіновійович 

с.Борисівка, 

******** 

Особа   з 

інвалідністю 

 І Б групи 

на 

лікува

ння 

700 

 

53 

Гульченко 

Зінаїда 

Йосипівна 

м.Татарбунари, 

********  

 

Пенсіонерка на 

лікува

ння 

600 



54 

 

 

Корецька Лідія 

Володимирівна 

м Татарбунари 

********  

 

Працююча на 

лікува

ння 

700 

55 

 

Дьяченко Лідія 

Іванівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

лікува

ння 

500 

56 

 

Швець Надія 

Дмитрівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Працююча на 

лікува

ння 

500 

57 

 

Гладка Зінаїда 

Харитонівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

лікува

ння 

500 

58 

 

Сорочан 

Анатолій 

Аксентійович 

м.Татарбунари 

******** 

Особа   з 

інвалідністю 

 І Б  групи 

на 

лікува

ння 

700 

59 Гайдаржи Марія 

Семенівна  

с.Дельжилер 

******** 

Пенсіонерка на 

лікува

ння 

600 

60 Євчев Василь 

Петрович 

м. Татарбунари 

********  

 

Особа з 

інвалідністю 

 ІІ групи 

на 

лікува

ння 

600 

61 Євчева Раїса 

Петрівна 

м.Татарбунари 

******** 

Особа з 

інвалідністю 

 ІІІ групи 

на 

лікува

ння 

600 

62 Гергель Іван 

Володимирович 

с.Дельжилер, 

********* 

Пенсіонер, 

працюючий 

на 

лікува

ння 

600 

63 Маскис 

Валентин 

Іванович 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонер на 

лікува

ння 

600 

64 Слободян 

Тетяна 

Андріївна 

м.Татарбунари 

******** 

Особа з 

інвалідністю 

 ІІ групи 

на 

лікува

ння 

700 

65 Лозовщук 

Федір 

Трохимович 

с.Нерушай,  

******** 

 

Особа з 

інвалідністю 

ІІ групи  

на 

лікува

ння 

600 

66 Чумаченко 

Олександр 

Пантелійович 

с.Струмок, 

********  

 

Учасник АТО на 

лікува

ння 

600 



67 Лазановська 

Наталія 

Михайлівна 

с.Глибоке 

******** 

Пенсія по 

втраті 

годувальника 

на 

лікува

ння 

500 

68 Семендяєва 

Домнікія 

Миколаївна 

с.Дельжилер 

******** 

 

Особа з 

інвалідністю 

 

на 

лікува

ння 

600 

69 Троян Марина 

Григорівна 

с.Борисівка 

******** 

Працююча на 

лікува

ння 

дитини 

1500 

70 Надельниченко 

Афанасій 

Пилипович 

м. Татарбунари 

******** 

Особа з 

інвалідністю 

 І А групи 

на 

лікува

ння 

700 

71 Кучієру 

Людмила  

Антипівна 

с.Борисівка 

******** 

Особа з 

інвалідністю 

 ІІ групи 

на 

лікува

ння 

1500 

72 Сердюченко 

Надія Василівна 

м. Татарбунари 

********  

 

Пенсіонерка на 

лікува

ння 

600 

73 Калкатинч Надія 

Петрівна 

м.Татарбунари 

******** 

Пенсіонерка на 

лікува

ння 

600 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету міської ради               Лариса КОВАЛЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
26.07.2021           № 170 

 

Про внесення змін до складу ради з опіки та піклування при виконавчому 

комітеті Татарбунарської міської ради 

 

Відповідно до статей 34, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 56 Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Внести зміни до складу ради з опіки та піклування при виконавчому 

комітеті Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 27.01.2021 № 2 «Про раду з опіки та 

піклування при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради», виклавши 

склад ради в новій редакції (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Андрій ГЛУЩЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської 

міської ради  

від 27.07.2021 № 2 



(в редакції рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської 

міської ради  

від 26.07.2021 № 170 ) 

 

СКЛАД 

ради з опіки та піклування при виконавчому комітеті  

Татарбунарської міської ради 

 

  - заступник міського голови з питань 

роботи виконавчих органів влади, 

голова ради 

Лєсніченко 

Олександр Вадимович 

 - секретар Татарбунарської міської 

ради, заступник голови ради 

Абрамович  

Лідія Олександрівна 

 - головний спеціаліст відділу 

соціального захисту та охорони 

здоров’я Татарбунарської міської ради, 

секретар ради 

Члени ради: 

 

Діордієва  

Олена Василівна 

 - начальник відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я 

Татарбунарської міської ради 

Борденюк  

Віталій Миколайович 

 - начальник юридичного відділу 

Татарбунарської міської ради 

Настрадіна 

Наталя Вікторівна 

 - директор КУ «Центр надання 

соціальних послуг» Татарбунарської 

міської ради 

Негой  

Марія Григорівна 

 - фахівець по роботі з ветеранами 

Татарбунарської міської ради 

Гачик 

Олена Анатоліївна 

 - викладач КЗ «Татарбунарська 

музична школа» 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету міської ради     Лариса КОВАЛЬ 

 

 
 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
26.07.2021           № 171 

 

 

Про надання дозволу на вчинення правочину (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 

ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)дарування 2/5 (двох п’ятих) частин 

житлового будинку належного їй на праві приватної власності (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) та 1/5 (однієї п’ятої) 

частини житлового будинку (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації), право користування яким мають неповнолітні діти 

 

 

Керуючись статтями 7, 8, 17, 177 Сімейного кодексу України, статтями 

203, 242 Цивільного кодексу України, статтями 34, 52, частиною шостою статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 17, 18 

Закону України «Про охорону дитинства», статтею 12 Закону України «Про 

основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», 

пунктом 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», розглянувши заяву та інші документи (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 

ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), враховуючи рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради 

від 13.07.2021 року (витяг з протоколу № 3), виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації), реєстраційний номер облікової картки платника податків (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), на вчинення 

правочину дарування 2/5 (двох п’ятих) частин житлового будинку з надвірними 

спорудами, що знаходиться в м. Татарбунари, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 

10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), Одеської області, належного їй на праві 

приватної власності (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації), реєстраційний номер облікової картки платника податків (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)та 1/5 (однієї п’ятої) 

частини житлового будинку з надвірними спорудами що знаходиться в м. 

Татарбунари, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), 

Одеської області (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації), реєстраційний номер облікової картки платника податків (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), право користування 

яким мають неповнолітні діти (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 



публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)року народження, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)року народження, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації) року народження, при умові збереження права користування житловою 

площею будинку за неповнолітніми дітьми. 

 

2. Громадянці (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації), реєстраційний номер облікової картки платника податків (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), протягом двох 

місяців з дня прийняття рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради надати документи про наявність права користування житловою площею 

будинку у неповнолітньої (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)року народження до Служби у справах дітей Татарбунарської міської 

ради. 

 

3. Громадянину (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації), реєстраційний номер облікової картки платника податків (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), протягом двох 

місяців з дня прийняття рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради надати документи про наявність права користування житловою площею 

будинку у неповнолітніх (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)року народження, (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації) року народження до Служби у справах дітей Татарбунарської міської 

ради. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова          Андрій ГЛУЩЕНКО 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
26.07.2021                № 172 

 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання дітей (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні 

про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) року народження та (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні 

про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) року народження з батьком 
(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) 
 

 

Керуючись статтями 11, 12, 15 Закону України «Про охорону дитинства», 

статтями 19, 164, 180 Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» 

частини першої статті 34, частиною першою статті 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши ухвалу Татарбунарського 

районного суду від 06 травня 2021 року по справі № (містить персональні данні про осіб (п. 

3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), рекомендації комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від 

13.07.2021 року (витяг з протоколу № 3), та представлені документи, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок про визначення місця проживання дітей (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні 

про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року народження та (містить персональні 

данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 

2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року народження з батьком (містить персональні 

данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) (додається). 

  

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова       Андрій ГЛУЩЕНКО



         ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради  

від  26.07.2021 року 

№ 172 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки і піклування 

«Про визначення місця проживання дітей (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 

10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації) року народження та (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації)року народження з батьком (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації)» 
 

Розглянувши ухвалу Татарбунарського районного суду від 06 травня 2021 

року по справі № (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації) про визначення місця проживання дітей (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 

ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації) року народження та (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації) року народження з батьком (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації) встановлено наступне.  

Відповідно до статті 160 Сімейного кодексу України місце проживання 

дитини, яка не досягла 10 років, визначається за згодою батьків.  

Батьками (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) року 

народження та (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) року 

народження є (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) року 

народження та (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) року 

народження.  

Батьки не дійшли згоди щодо визначення місця проживання своїх  

малолітніх дітей, тому вирішують питання у судовому порядку. 

Службою у справах дітей Татарбунарської міської ради, з метою 

підготовки висновку про визначення місця проживання малолітніх дітей (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні 

про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) року народження та (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні 

про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) року народження 02.06.2021 року 

обстежено умови проживання та встановлено, що діти не проживають з 

батьком (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) за 



адресою: вулиця (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації), село Борисівка Татарбунарського району Одеської області.  

Відповідно до характеристики директора комунального закладу 

дошкільної освіти «Берізка» Татарбунарської міської ради Одеської області на 

дитину (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), дитина 

не відвідує дитячий садок «Сонечко» в селі (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації)з 24 лютого 2021 року. Психологічний стан в сім’ї 

напружений. За період відсутності мами ( під час її роботи в місті Одеса) 

хлопчик був  засмучений, неуважний, іноді плакав. Був випадок, коли хлопчику 

стало погано та визвали батьків до закладу і була рекомендована консультація 

лікаря.  

Відповідно до характеристики директора комунального закладу 

дошкільної освіти «Берізка» Татарбунарської міської ради Одеської області на 

дитину (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)дитина 

не відвідує дитячий садок «Сонечко» в селі (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації)з 26 лютого 2021 року. Вихованням хлопчика 

більше займався батько, так як мати працювала в місті Одеса. За період 

відсутності мами у хлопчика були менш помітні відчуття відсутності мами. 

Мати у квітні 2021 року забрала дітей і в телефонному режимі запросила 

документи дітей для оформлення дітей за місцем проживання. Документи із 

закладу без рішення суду матері не надавалися.  

Думку малолітніх дітей щодо їх місця проживання встановити не вдалося, 

у зв’язку з відсутністю їх за місцем проживання.  

Встановити зв’язок з (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації), визначити її місце проживання Службі у справах дітей 

Татарбунарської міської ради не вдалося.  

З метою якісного розгляду даного питання та затвердження 

обґрунтованого висновку про визначення місця проживання малолітніх дітей 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні 

данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) року народження та (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), 28.11.2016 року, 

Службою у справах дітей Татарбунарської міської ради надано запит від 

29.06.2021 року № 28 до Служби у справах дітей Затишанської селищної ради 

щодо надання акту обстеження умов проживання (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 

2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), яка проживає у селі (містить персональні данні про осіб 

(п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)Затишанської селищної ради, але 

відповідь відсутня. 

Враховуючи вищенаведене, виходячи із інтересів малолітніх дітей, 

керуючись статтями 8, 11, 12 Закону України «Про охорону дитинства», 

статтею 161 Сімейного кодексу України, визначити місце проживання дітей 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні 

данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року народження та (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні 

про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року народження з батьком (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_62/ed_2020_06_17/pravo1/T012402.html?pravo=1#62


 

Міський голова, голова комісії 

з питань захисту прав дитини    Андрій ГЛУЩЕНКО 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
26.07.2021           № 173 

 

Про затвердження висновку щодо визначення способу участі у вихованні 

та спілкуванні (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)з малолітньою донькою (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)року народження   

 

Розглянувши ухвалу Татарбунарського районного суду від 03 червня 2021 

року по справі (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільному 

спілкуванні з дитиною батьком, який проживає окремо від неї, відповідно до 

статті 158 Сімейного кодексу України, пункту 74 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від 13.07.2021 року (витяг з 

протоколу № 3), керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, 

частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок щодо визначення способу участі у вихованні та 

спілкуванні (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)з 

малолітньою донькою (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року 

народження. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        А.П.Глущенко 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради  

від  26.07.2021 року 

№ 173 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки і піклування 

«Про визначення способу участі у вихованні та спілкуванні (містить персональні 

данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) з малолітньою донькою 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні 

данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року народження» 

Розглянувши ухвалу Татарбунарського районного суду від 03 червня 2021 

року по справі (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільному 

спілкуванні з дитиною батьком, який проживає окремо від неї встановлено 

наступне. 

Службою у справах дітей проведено обстеження умов проживання 

малолітньої (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року 

народження та встановлено, що мамою (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації) створено добрі умови проживання доньки. З мамою в 

неповнолітньої (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)склалися довірливі стосунки. Донька прихильно ставиться до матері. 

Під час обстеження умов проживання не відходила від матері, відчуваючи 

поряд з нею безпеку. 

Частиною другою статті 171 Сімейного кодексу України встановлено: 

якщо дитина може висловити свою думку, ця думка має враховуватись у 

спорах, що стосуються виховання, місця проживання, в тому числі при 

вирішенні спору про позбавлення батьківських прав. 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про охорону дитинства» 

визначено, що під час вчинення дій, пов’язаних з розлученням дитини з одним 

або обома батьками, а також інших дій, що стосуються дитини, в порядку, 

встановленому законом, суд заслуховує думку та побажання дитини. Статтею 

12 Конвенції про права дитини, а також Європейською конвенцією про 

здійснення прав дітей від 25.01.1996 року визначено, що дитина має право 

висловити свою думку під час розгляду справи. І в усіх справах стосовно дітей 

першочергова увага (стаття 3 Конвенції про права дитини) приділяється 

якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. 

Поглядам дитини приділяється належна увага відповідно до її віку й 

зрілості. Зокрема, їй дається можливість висловитися під час будь-якого 



судового чи адміністративного розгляду. Ці норми вже імплементовані у 

національне законодавство. 

Чинне законодавство не встановлює вікових обмежень у цьому питанні. 

Така дитина має бути здатна висловити свою думку (не обов’язково сказати, 

може намалювати, або іншим чином продемонструвати), має бути здатна 

сформулювати свої погляди та повинна мати достатній рівень розуміння 

ситуації. Заявити про бажання висловити думку може і сама дитина. 

Наприклад, після 14 років вона може звернутися до суду з приводу позбавлення 

батьківських прав. 

Крім того, батько (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації)не надав суду документи щодо стану свого психічного здоров’я, не 

зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами, умов 

проживання та інше, які характеризують його з позитивної сторони та 

підтверджують прихильність дитини до нього. 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року народження 

відмовляється  спілкуватися з батьком (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації), а саме проводити з батьком канікули, святкові 

неробочі дні чи в телефонному режимі.  (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації)заблокувала номер телефону батька, (містить персональні 

данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) . 

Враховуючи вищевикладене, керуючись інтересами дитини, 

рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради, на підставі статті 158 Сімейного кодексу 

України, пункту 74 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» відмовити (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) в участі у  вихованні 

та спілкуванні з малолітньою донькою (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації)року народження.   
 

Міський голова, голова комісії  

з питань захисту прав дитини                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

26.07.2021                                                        № 174 

                               

Про утворення постійно діючої комісії з обстеження стану зовнішніх та 

внутрішньо будинкових електромереж 

 

 Відповідно до підпункту 5 пункту «а» статті 30, підпункту 4 пункту «б» 

частини третьої статті 31, частини другої статті 42, частини шостої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про  спрощення 

порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

  1. Створити на території Татарбунарської міської ради постійно діючу 

комісію з обстеження стану зовнішніх та внутрішньо будинкових 

електромереж, які в установленому порядку відключені від централізованого 

теплопостачання, на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів у 

складі згідно з додатком та затвердити Положення про неї (додається). 

 

 2. Затвердити форму акта обстеження стану зовнішніх та внутрішньо 

будинкових електромереж житлових будинків на території Татарбунарської 

міської ради на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів 

(додається). 

 

 3. Комісії забезпечити обстеження зовнішніх та внутрішньо будинкових 

електромереж житлових будинків на їх відповідність вимогам нормативно-

правових актів на території Татарбунарської міської ради за зверненням 

мешканців, які використовують для обігріву приміщень побутові 

електроприлади та мають право на отримання субсидії для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг у відповідності до пункту 2 



постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про 

спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива». 

 

  4.Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради, оприлюднити 

дане рішення на офіційному веб-сайті міської ради. 

 

 5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 25.10.2017 р. № 158 «Про утворення постійно 

діючої комісії з обстеження стану зовнішніх та внутрішньо будинкових 

електромереж». 

 

 6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

    

 

Міський голова                                            Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                    

 

Додаток                                                                                  

до рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської                                                                            

міської ради                                                        

від 26.07.2021 р.                           

№  174    

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

СКЛАД 

постійно діючої комісії з обстеження стану  

зовнішніх та внутрішньо будинкових електромереж на території 

Татарбунарської міської ради 

 

 

Лєсніченко Олександр   -  секретар міської ради, голова комісії; 

Вадимович 

 

Даскалєску     Ольга       - начальник управління майном комунальної власності 

Євдокимівна                      та забезпечення благоустрою у місті, секретар комісії 

 

 

Члени комісії: 

 

Чепрас         Микола     -   директор МЕП «РАЙСІЛЬГОСПЕНЕРГО», відпові-                   

Степанович                        дальний за енергобезпеку (за згодою); 

Вєлєв      Георгій           -   електрик управління майном комунальної власності 

Іванович                             та забезпечення благоустрою у місті; 

Федоров        Юрій        -  головний інженер Татарбунарського РЕМ (за згодою); 

Миколайович    

Солонарь         Юрій      -   в.о. начальника 36-ої державної пожежно-рятувальної  

Федорович                         частини м. Татарбунари; 

Старости сіл Татарбунарської ОТГ (згідно закріпленого населеного пункту) 

                                              

                                                                                     

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                             Лариса КОВАЛЬ 

 

 



 

 

 

                                                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                  

Рішення виконавчого комітету                                                                                    

Татарбунарської міської ради                                                                        

від 26.07.2021 р.                                                                          

№  174         
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про міську постійно діючу комісію з обстеження стану зовнішніх та внутрішньо 

будинкових електромереж на території Татарбунарської міської ради 

 

 

1. Постійно діюча комісія з обстеження стану зовнішніх та внутрішньо 

будинкових електромереж на території Татарбунарської міської ради (далі – 

комісія) створюється з метою обстеження зовнішніх та внутрішньо будинкових 

електромереж житлових будинків на їх відповідність вимогам нормативно-

правових актів на території Татарбунарської міської ради за зверненням 

мешканців, які використовують для обігріву приміщень побутові 

електроприлади та мають право на отримання субсидії для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг у відповідності до пункту 2 

постанови Кабінету Міністрів України від 21жовтня 1995 року № 848 «Про 

спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива зі складанням Акту обстеження стану 

зовнішніх та внутрішньо будинкових електромереж житлового будинку, 

квартири на їх відповідність вимогам нормативно-правовим актам. 

 

2. Членами комісії є представники всіх технічних служб з 

енергозабезпечення на території Татарбунарської міської ради, які мають 

доступ, та інших згідно із затвердженим складом. 

 

3. Обстеження технічного стану будинків та квартир (далі-будівля) 

проводиться за відповідними зверненнями їх власників або користувачів та за 

дорученням міського голови або його заступника, у робочий час. 

 

4. У випадку виявлення невідповідності електромережі нормативно-

правовим актам або технічним вимогам, власник або користувач отримує 

відмову з приписом про необхідність здійснення ремонтних робіт. 

 

5. Секретар комісії оповіщає всіх її членів про час та місце проведення 

обстеження. 

 



6. За результатами обстеження, складається акт, в якому відображаються 

всі електро - технічні характеристики обстежуваного об’єкта, його теперішній 

стан, висновки щодо його подальшої експлуатації та дотримання вимог ПУЕ. 

 

7. Акт обов’язково підписується головою комісії, секретарем комісії, 

представниками Татарбунарського РЕМ. 

 

8. У випадку встановлення аварійної ситуації, висновки щодо її усунення, 

надані в акті обстеження, є обов’язковими до негайного виконання як 

власниками та користувачами будівлі, так і комунальними службами міста та 

структурними підрозділами виконавчих органів міської ради. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                     Лариса КОВАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                  Рішення виконавчого комітету 

                                                                                    Татарбунарської міської ради                                                                                                                               

                                                                                    від 26.07.2021 р.                           

                                                                                    №  174       

 

ФОРМА АКТА 
обстеження стану зовнішніх та внутрішньо будинкових електромереж 

житлових будинків (квартир) на їх відповідність вимогам нормативно-правовим 

актам на території Татарбунарської міської ради 

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Міський голова 

 А.П.Глущенко 

 «____»____________2021р. 

 

 

АКТ 
обстеження стану зовнішніх та внутрішньо будинкових електромереж 

житлових будинків (квартир) та їх відповідність вимогам нормативно-правовим 

актам на території Татарбунарської міської ради 

 

№_____від                                                                        «____»____________2021р 

 

Акт складено комісією у складі 

Голова комісії:_____________________________________________________ 

Члени комісії:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

У присутності особи, яка звернулася із заявою_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

Виконано обстеження_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(назва об’єкту, адреса) 

 

Обстеження виконано для визначення відповідності електроустановки вимога 

ПУЕ 

В результаті обстеження встановлено наступне: 

1.Стан зовнішніх електричних мереж____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



2. Точка підключення електроустановки__________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Дозволена до використання потужність струмоприймачів згідно з договором 

про користування електроенергією, або згідно з ТУ_____________кВт. 

4.Ввідно-розподільчі пристрої та організація обліку електроенергії. 

4.1. Ввідний комутаційний апарат тип__________, Ін._______________________ 

Опломбовано пломбою №______________________________________________ 

4.2. Місце встановлення розрахункового приладу обліку ____________________ 

____________________________________________________________________ 

Опломбовано пломбою № 

 

ВИСНОВОК: 
 

Технічний стан зовнішніх і внутрішньо будинкових електромереж будинку за 

адресою:_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Встановлених комутаційних апаратів та лічильника відповідає (не відповідає) 

вимогам ПУЕ. 

Представник Татарбунарського РЕМ ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» несе 

відповідальність лише за стан зовнішніх мереж та розрахункового засобу 

обліку. 

 

Голова комісії___________                                                _____________________ 
 (підпис)                                                             (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Члени комісії________________ ____________________ 
 (підпис)                                                             (прізвище, ім’я, по батькові) 
 ________________ _____________________ 
 (підпис)                                                             (прізвище, ім’я, по батькові) 
 ________________ _____________________ 
 (підпис)                                                             (прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 26.07.2021                                                        №  175                 

Про  надання  дозволу  на  тимчасове розміщення  комплексу атракціонів  

в  м. Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця Лозовенка 

Євгенія Олександровича 

 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 частини другої статті 10 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», розглянувши заяву фізичної 

особи – підприємця Лозовенка Євгенія Олександровича, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1.  Надати згоду фізичній особі – підприємцю Лозовенку Євгенію 

Олександровичу на тимчасове розміщення комплексу атракціонів у м. 

Татарбунари у кількості п’ятнадцяти одиниць, а саме: надувна гірка, карусель 

дитяча «Ромашка», карусель дитяча «Манежна», батут спайдер, пересувний 

паровозик, веломобілі та електромашинки, призовий тир, поп-корн солодка 

вата, гелеві повітряні кульки, призовий атракціон дартс, батут «Джампер», 

літаюча машинка, кінотеатр 5 д - при додатковому замовленні, лавочка (10 м 

довжина) при додатковому замовленні, велика повітряна куля - при 

додатковому замовленні,  на площі Центральна,  м.  Татарбунари 28 

серпня 2021 року з можливістю автономного електроживлення, загальною 

площею 200 кв.м. 

2. Відповідальність за санітарний, протипожежний стан території, 

дотримання правил техніки безпеки під час використання атракціонів, 

благоустрій, збереження зелених насаджень під час роботи та розміщення 

атракціонів, безкоштовне відвідування атракціонів пільговим категоріям дітей 

покласти на фізичну особу – підприємця Лозовенка Євгенія Олександровича. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.                                  

 

 

Міський голова                           Андрій ГЛУЩЕНКО 
 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                    
26.07.2021                                            №  176 

                  
       

Про надання дозволу на виносну торгівлю сільськогосподарською 

продукцією – кавунами за адресою: м. Татарбунари, вул. Василя Тура (біля 

магазину «Холодок») за заявою  Аргірова Георгія Георгійовича 
 

  

 Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30, статті 40, частини шостої 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», розглянувши заяву Аргірова 

Георгія Георгійовича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
  

ВИРІШИВ: 
 

 1. Надати дозвіл Аргірову Георгію Георгійовичу на виносну торгівлю 

сільськогосподарською продукцією – кавунами за адресою: м. Татарбунари, 

вул. Василя Тура (біля магазину «Холодок») терміном до 31.08.2021 року. 

 

2. Укласти з Аргіровим Георгієм Георгійовичем договір пайової участі в 

утриманні об’єкту благоустрою площею 9 кв.м, за адресою: Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, вул. Василя Тура (біля магазину «Холодок»), 

терміном до 31.08.2021 року. 

3. Зобов’язати заявника сплатити пайову участь відповідно до умов 

договору до 31.08.2021 року. 

  4. Зобов’язати Аргірова Георгія Георгійовича утримувати торгівельне 

місце в належному санітарному стані, забезпечити, вивезення  відходів   та   

сміття, уклавши   договір   з  КП «Водопостачальник». 

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                           Андрій ГЛУЩЕНКО 
 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
26.07.2021                                       № 177 

 

Про порушення клопотання щодо 

присвоєння почесного звання 

України «Мати - героїня»   

 

Керуючись статтями 39, 40, 51 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про державні нагороди  

України», Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001 

«Про почесні звання України», «Положенням про Комісію з розгляду питань 

щодо присвоєння почесного звання України «Мати – героїня»» затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 30.06.2021 

року № 140, згідно протоколу засідання комісії з розгляду питань щодо 

присвоєння почесного звання України «Мати – героїня» від 19.07.2021 р № 1, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
  

1. Порушити клопотання перед Одеською обласною державною 

адміністрацією щодо внесення подання Президенту України відносно 

присвоєння почесного звання України  «Мати – героїня»  БАЙЛО Тетяні 

Володимирівні – багатодітній матері, яка народила та виховала п’ятьох дітей до 

восьмирічного віку. 

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

Міський голова                           Андрій ГЛУЩЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
26.07.2021           № 178 

 

Про надання дозволу на проведення лікування дитини (містить персональні данні про 

осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації) року народження, у зв’язку з загрозою її життю 

та здоров’ю та відсутності згоди законних представників   

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, частиною 

першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

пунктом 8 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», пунктом 12 Порядку 

створення та діяльності патронатного вихователя, влаштування, перебування 

дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.03.2017 року № 148 «Деякі питання здійснення 

патронату на дитиною»,  розглянувши службову записку начальника Служби у 

справах дітей Татарбунарської міської ради, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозвіл на проведення лікування дитини, (містить персональні данні про 

осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації) року народження, яка залишилася без 

батьківського піклування, в дитячому відділенні  комунального некомерційного 

підприємства «Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб»,  зв’язку 

з загрозою її життю та здоров’ю та відсутності згоди законних представників. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                           Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 
 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
26.07.2021           № 179 

 

Про внесення змін до форми Акта про фактичне місце проживання (не 

проживання) особи на території Татарбунарської міської ради 

 

Керуючись статтею 40, пунктом 2 частини другої  статті 52, частиною 

шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради від 24.02.2021 № 37 «Про затвердження порядку видачі довідки про 

фактичне місце проживання (не проживання) особи на території 

Татарбунарської міської ради за певною адресою», виклавши форму Акта про 

фактичне місце проживання (не проживання) особи на території 

Татарбунарської міської ради в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                           Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3                                                                                                    

до рішення виконавчого 

комітету       Татарбунарської 

міської ради   від 24.02.2021 

№ 37  

(в редакції рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської 

міської ради  

від 26.07.2021 

№ 179) 
 

А К Т 

про фактичне місце проживання (не проживання) особи на території  

Татарбунарської міської ради  

за адресою_____________________________________ 

 

«____»___________20___р.                                             м.   Татарбунари 

Комісією у складі, 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

З метою встановлення факту проживання (не проживання) 

громадянина_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Паспорт_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Місце реєстрації за адресою:  

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

у присутності: 

 власника (співвласника) житлового приміщення 

____________________________________________________________________ 

Громадян____________________________________________________________   

(Прізвище, ім’я по батькові, адреса проживання) 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

складено акт, про те, що громадянин 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 фактично проживає  (не проживає) за адресою: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Акт складено для надання довідки про фактичне місце проживання (не 

проживання) громадянина за вказаною адресою. 

Своїми підписами беремо на себе відповідальність про правдивість 

наданої інформації. 

 

Власник (співвласник,  

уповноважена особа)          ______________              ______________________ 

                                                    (Підпис)                  (Прізвище, ім'я, по батькові) 

Присутні особи: 

______________           ___________________________       _________________ 

    (Підпис)                          (Прізвище, ім'я, по батькові)           (адреса) 

______________           ___________________________       _________________  

    (Підпис)                          (Прізвище, ім'я, по батькові)         (адреса) 

______________           ___________________________       _________________  

    (Підпис)                          (Прізвище, ім'я, по батькові)         (адреса) 

 

Голова комісії:                          _________________        __________________ 

                                                        (підпис)                        (ініціали, прізвище) 

 

Члени комісії:                            _________________        __________________ 

                                                     (підпис)                           (ініціали, прізвище) 

                                                    _________________        __________________ 

                                                     (підпис)                            (ініціали, прізвище) 

                                                   _________________        __________________ 

                                                     (підпис)                            (ініціали, прізвище) 



 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

26.07.2021                                                        №  180 
                              

Про  надання  дозволу  на  тимчасове розміщення  дитячих атракціонів  за 

заявою ФОП Кулі Юлії Олександрівни 

 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 частини другої статті 10 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», розглянувши заяву фізичної 

особи – підприємця Кулі Юлії Олександрівни, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Надати дозвіл фізичній особі - підприємцю Кулі Юлії Олександрівні 

на тимчасове розміщення дитячих атракціонів, а саме, надувна гірка, батути, 

машинки, попкорн, солодка вата: 

 1.1  В с. Струмок Білгород-Дністровського (Татарбунарського) району 

22 серпня 2021 року, на стадіоні. 

 1.2.  В м. Татарбунари 28 серпня 2021 року, на центральній площі міста. 

  2. Відповідальність за санітарний, протипожежний стан території, 

дотримання правил техніки безпеки під час використання атракціонів, 

благоустрій, збереження зелених насаджень під час роботи та розміщення 

атракціонів покласти на фізичну особу – підприємця Кулю Юлію 

Олександрівну. 

 

              3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

Міський голова                           Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 

 

 

 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 26.07.2021                                       № 181 

                               

Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води Кілійському міжрайонному управлінню водного 

господарства на території  Татарбунарської міської територіальної 

громади Білгород-Дністровського району Одеської області 

 

 Керуючись статтею 40 Водного кодексу України,  статтями  2, 4, 13, 29, 

31 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»,  статтею 17,  

пунктом 5 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 року № 179 «Про 

затвердження  Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів 

використання питної води підприємствами. які надають послуги з 

централізованого водопостачання та/або водовідведення», розглянувши лист 

Кілійського міжрайонного управління водного господарства, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 

1. Встановити поточні   індивідуальні технологічні нормативи 

використання питної води Кілійському міжрайонному управлінню водного 

господарства на території Татарбунарської міської територіальної громади 

Білгород-Дністровського району Одеської області (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

       

 

Міський голова                           Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 



Додаток                                                                                   

до рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської 

міської ради від 26 липня 2021 р. 

№ 181 

                                                                                                          

 

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання  

питної води Кілійського міжрайонного управління водного  

господарства на території  Татарбунарської міської  

територіальної громади Білгород-Дністровського району 

 Одеської області 

 

№з/п 

Складові. Поточного індивідуального 

технологічного 

нормативу використання питної води 

Поточний ІТНВПВ 

м³/рік м³/1000м³ 

1. 

l.l. 

Втрати води: 

Витоки води при підйомі та очищенні 
45006,326 72,404 

1.2. 
Витоки пов'язані з аваріями на 

трубопроводах 
79848,871 128,457 

1.3. Сховані витоки води водопровідних мереж 53721,780 86,425 

1.4. Витоки з ємнісних cпopvд 4105,668 6,605 

1.5. Витоки чepeз нещільності  арматури 808,702 1,301 

I .6 Витоки на водорозбірних колонках - - 

1.7. 

1.7.1. 

Необліковані  втрати води 

Втрати води, які не обліковані засобами 

вимірювальної техніки 

1151,203 1,852 

1.7.2. 

Втрати, пов'язані з невідповідністю норм 

водоспо- 

живання фактичній кількості спожитої води 

- - 

1.8. 

Втрати, пов'язані з несанкціонованим 

розбором води з 

водопровідної мережі 

1764,101 2,838 

1.9. 
Технологічні втрати води на протипожежні 

цілі 
40,404 0,065 



Всього втрат 186447,055 299,947 

2. 

2.1. 

Витрати води: 

Витрати на виробництво питної води 
34063,680 54,800 

2.2. 
Витрати на транспортування і постачання 

питної води  
80491,606 129,491 

2.3. 
Витрати на допоміжних об'єктах 

водопроводу 
124,320 0,200 

2.4. 
Витрати на господарсько-питні потреби 

робітників 
161,616 0,260 

2.5. 

Витрати на утримання зон. санітарної 

охорони, зелених 

насаджень, утримання територій і 

приміщень 

154,778 0,249 

Всього витрат 114996,000 185,000 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                     

(апарату) Татарбунарської міської ради                                    Лариса КОВАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

26.07.2021                                                        №  182 

 

Про затвердження  розпорядження міського голови 

 

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 29 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного 

використання комунального майна, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради  
  

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розпорядження міського голови від 29.06.2021 року № 

171-р «Про надання дозволу на розчищення зрошувального каналу 5 Р-3 за 

межами с. Глибоке». 

 

            2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

Міський голова                           Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

26.07.2021           № 183 

 

Про влаштування дитини (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації) в сім’ю патронатного вихователя (містить персональні данні про осіб (п. 3 

ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) 
 

Відповідно до статей 252, 256 Сімейного кодексу України, підпункту 4 

пункту «б» частини першої статті 34, частини першої статті 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 31 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24 вересня 2008 

року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», пунктів 24, 25, 26, Порядку створення та діяльності 

сім’ї патронатного вихователя, та пункту 2 Порядку оплати послуг 

патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини 

в сім’ї патронатного вихователя, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 16.03.2017 № 148 «Деякі питання здійснення патронату над 

дитиною», службової записки начальника Служби у справах дітей 

Татарбунарської міської ради від 23.07.2021 року 55, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Влаштувати з 10 серпня 2021 року малолітню дитину (містить персональні 

данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 

2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) року народження, в родину патронатного 

вихователя (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), 

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)року 

народження, яка проживає за адресою Одеська область, Білгород-

Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 

10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації). 

 

2. Службі у справах дітей Татарбунарської міської ради: 

2.1. Підготувати проєкт договору про надання послуги з патронату над 

дитиною між патронатним вихователем та Татарбунарською міською радою; 



2.2. Забезпечувати контроль за виконанням договору про надання послуги 

з патронату над дитиною та умовами утримання і виховання дитини, 

забезпеченням її прав та інтересів у сім’ї патронатного вихователя. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                           Андрій ГЛУЩЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
26.07.2021           № 184 

 

Про продовження терміну перебування дитини (містить персональні данні про осіб (п. 3 

ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) в сім’ї патронатного вихователя (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) 
 

 

Відповідно до статей 252, 256 Сімейного кодексу України, підпункту 4 

пункту «б» частини першої статті 34, частини першої статті 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 31 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24 вересня 2008 

року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», пунктів 24, 25, 26, Порядку створення та діяльності 

сім’ї патронатного вихователя, та пункту 2 Порядку оплати послуг 

патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини 

в сім’ї патронатного вихователя, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 16.03.2017 № 148 «Деякі питання здійснення патронату над 

дитиною», службової записки начальника Служби у справах дітей 

Татарбунарської міської ради від 23.07.2021 року 56, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Продовжити з 03 серпня 2021 року термін перебування малолітньої 

дитини (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), (містить 

персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) народження, в 

родині патронатного вихователя (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації), (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації) року народження, яка проживає за адресою Одеська область, Білгород-

Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 

10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації). 

 

2. Службі у справах дітей Татарбунарської міської ради: 



2.1. Підготувати проєкт договору про надання послуги з патронату над 

дитиною між патронатним вихователем та Татарбунарською міською радою; 

2.2. Забезпечувати контроль за виконанням договору про надання послуги 

з патронату над дитиною та умовами утримання і виховання дитини, 

забезпеченням її прав та інтересів у сім’ї патронатного вихователя. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                           Андрій ГЛУЩЕНКО 
 


