
Зміни та доповнення до порядку денного засідання виконавчого комітету  

Татарбунарської міської ради 

 

25.08.2021       Зал засідань міської ради 

14:00 

 

1. Доповнити порядок денний наступними питаннями: 

 

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

до публічної інформації), дитини, яка залишилася без батьківського піклування  до 

державного закладу. 

Інформує: Шалар Л.Д. – начальник служби у справах дітей татарбунарської 

міської ради 

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

доступ до публічної інформації), дитини, яка залишилася без батьківського 

піклування  до державного закладу. 

Інформує: Шалар Л.Д. – начальник служби у справах дітей татарбунарської 

міської ради 

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

публічної інформації), дитини, яка залишилася без батьківського піклування  до 

державного закладу. 

Інформує: Шалар Л.Д. – начальник служби у справах дітей татарбунарської 

міської ради 

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

публічної інформації), дитини, яка залишилася без батьківського піклування  до 

державного закладу.  

Інформує: Шалар Л.Д. – начальник служби у справах дітей татарбунарської 

міської ради 

 26. Про  порядок побачень (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

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

доступ до публічної інформації). 

Інформує: Шалар Л.Д. – начальник служби у справах дітей татарбунарської 

міської ради 

 27. Про надання дозволу (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації)на вчинення правочину дарування 1/2 (одної другої) частини 

будинку на користь малолітньої онуки (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації). 
Інформує: Шалар Л.Д. – начальник служби у справах дітей татарбунарської 

міської ради 

        28. Про присвоєння адреси виробничому будинку (котельні)  в 

м.Татарбунари по вулиці Вишнева за заявою Рудик Ольги Петрівни 

Інформує: Катанов І.В. -  начальник відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 

 



29. Про  надання  дозволу  з продажу солодкої вати до Дня міста за 

заявою Борщенко Галини Владиславівни 

Інформує: Борденюк В.М. – начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

30. Про доцільність замовлення технічних умов для  розміщення точки 

обліку електроенергії для вуличного освітлення за адресами: с. Струмок, вул. 

Перемоги від будинку № 1 до будинку № 120 та с. Спаське по вул. 

Центральна, від будинку № 1 до будинку № 134 Татарбунарської міської 

ради Білгород-Дністровського району Одеської області. 

Інформує: Котовенко Д.Ю. – директор комунального підприємства 

«Бесарабія» Татарбунарської міської ради». 

 

2. Питання 22 вважати питанням 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 питання порядку денного 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 

25.08.2021       Татарбунари                              № ____      

 

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

інформації), дитини, яка залишилася без батьківського піклування  до 

державного закладу  

 

Відповідно до статті 19, частини першої статті 144 Конституції 

України, підпункту 4 пункту «б» статті 34, частини шостої статті 59 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», враховуючи рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 15.08.2021 року № 188 «Про 

негайне відібрання 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), (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) від 

матері», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Влаштувати (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, дитину, яка залишилася без батьківського 

піклування, до державного закладу на повне державне забезпечення. 

 

2. Службі у справах дітей Татарбунарської міської ради клопотати 

перед Департаментом охорони здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації про надання путівки для влаштування до державного закладу на 

повне державне забезпечення. 



 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                   Андрій ГЛУЩЕНКО 
 

 

Проєкт рішення підготовлено Службою  

у справах дітей Татарбунарської міської ради   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 питання порядку денного 



 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 

25.08.2021       Татарбунари                              № ____      

 

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

інформації), дитини, яка залишилася без батьківського піклування  до 

державного закладу  
 

Відповідно до статті 19, частини першої статті 144 Конституції 

України, підпункту 4 пункту «б» статті 34, частини шостої статті 59 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», враховуючи рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 15.08.2021 року № 188 «Про 

негайне відібрання 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), (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) від 

матері», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Влаштувати (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, дитину, яка залишилася без батьківського піклування, до 

державного закладу на повне державне забезпечення. 

 

2. Службі у справах дітей Татарбунарської міської ради клопотати 

перед Департаментом охорони здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації про надання путівки для влаштування до державного закладу на 

повне державне забезпечення. 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                   Андрій ГЛУЩЕНКО 
 

 

Проєкт рішення підготовлено Службою  

у справах дітей Татарбунарської міської ради   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 питання порядку денного 



 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 

25.08.2021       Татарбунари                             № ____      

 

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

інформації), дитини, яка залишилася без батьківського піклування  до 

державного закладу  
 

Відповідно до статті 19, частини першої статті 144 Конституції 

України, підпункту 4 пункту «б» статті 34, частини шостої статті 59 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», враховуючи рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 15.08.2021 року № 188 «Про 

негайне відібрання 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), (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) від 

матері», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Влаштувати (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, дитину, яка залишилася без батьківського піклування, до 

державного закладу на повне державне забезпечення. 

 

2. Службі у справах дітей Татарбунарської міської ради клопотати 

перед Департаментом охорони здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації про надання путівки для влаштування до державного закладу на 

повне державне забезпечення. 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                    Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 
Проєкт рішення підготовлено Службою  

у справах дітей Татарбунарської міської ради   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25 питання порядку денного 



 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 

25.08.2021       Татарбунари                             № ____      

 

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

інформації), дитини, яка залишилася без батьківського піклування  до 

державного закладу  
 

Відповідно до статті 19, частини першої статті 144 Конституції 

України, підпункту 4 пункту «б» статті 34, частини шостої статті 59 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», враховуючи рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 15.08.2021 року № 188 «Про 

негайне відібрання 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), (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) від 

матері», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Влаштувати (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, дитину, яка залишилася без батьківського піклування, до 

державного закладу на повне державне забезпечення. 

 

2. Службі у справах дітей Татарбунарської міської ради клопотати 

перед Департаментом охорони здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації про надання путівки для влаштування до державного закладу на 

повне державне забезпечення. 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                    Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 
Проєкт рішення підготовлено Службою  

у справах дітей Татарбунарської міської ради   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 питання порядку денного 



 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 

25.08.2021       Татарбунари                            № ____      

 

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

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

публічної інформації) 
 

Відповідно до статті 19, частини першої статті 144 Конституції 

України, статтей 19, 141, 153, 157, 158 Сімейного кодексу України, підпункту 

4 пункту «б» статті 34, частини шостої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пункту 73 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», розглянувши заяву громадянина (містить персональні данні 

про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) та інші документи, враховуючи 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради від 12.08.2021 року (витяг з протоколу № 4), з 

метою забезпечення реалізації прав, свобод та законних інтересів дитини, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Встановити порядок побачень батька, (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 сином, (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, а саме: за попередньою 

домовленістю та у присутності матері, (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, на території с. (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 

2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)у вихідні дні у період канікул, з 

урахуванням бажання дитини, інших обставин, що мають істотне значення, 

дотримуючись розпорядку дня дитини, не порушуючи процесу оздоровлення 



та відпочинку, а також враховуючи стан здоров’я хлопчика (при наявності 

підтверджуючої довідки про стан здоров’я дитини). 

 

2. Рекомендувати громадянам (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про 

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

публічної інформації): 

 

2.1. Забезпечити безпеку дитини під час зустрічей відповідно до 

чинного законодавства України; 

 

2.2. Налагодити контакт між собою для можливості спільного 

виховання сина та спілкування з ним. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                    Андрій ГЛУЩЕНКО 
 

Проєкт рішення підготовлено Службою  

у справах дітей Татарбунарської міської ради   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 питання порядку денного 



 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 

25.08.2021       м.Татарбунари                             № ____      

 

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

публічної інформації)на вчинення правочину дарування 1/2 (одної другої) 

частини будинку на користь малолітньої онуки (містить персональні данні про осіб 

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

Відповідно до статті 19, частини першої статті 144 Конституції 

України,  статей 17, 177 Сімейного кодексу України, статей 203, 242 

Цивільного кодексу України, підпункту 4 пункту «б» частини першої статті 

34, частини першої статті 52, частини шостої статті 59 Закону України «Про 

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

охорону дитинства», статті 12 Закону України «Про основи соціального 

захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», пунктів 66, 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 

25.08.2021 року (витяг з протоколу № 5), виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Надати дозвіл (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, на вчинення правочину укладання договору 

дарування 1/2 (одної другої) частини будинку садибного типу з 

господарськими будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, (містить персональні данні 

про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), належного йому на праві 

приватної власності на користь малолітньої онуки (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, права якої не порушуються при 

укладанні вищезазначеного договору. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                    Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлено Службою у 

справах дітей Татарбунарської міської 

ради   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 25.08.2021                      Татарбунари                              № ___ 

                               

Про присвоєння адреси 

виробничому будинку (котельні)  

в м.Татарбунари по вулиці 

Вишнева за заявою Рудик Ольги 

Петрівни  
 

 Керуючись статтею 30, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву та надані 

документи Рудик Ольги Петрівни, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

В И Р І Ш И В : 

         1. Присвоїти виробничому будинку з господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами - котельні адресу: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, м.Татарбунари, вул. Вишнева, 15б, що належить гр. 

Рудик Ользі Петрівні на підставі майнового сертифіката від 13.11.2002 року 

№ 291. 

 2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

       

 

Міський голова                                       Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений відділом з 

питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин Татарбунарської міської 

ради 

 

 

 

 

 

 

 



29 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 25.08.2021                            Татарбунари                                  № ____ 

                               
                                    
Про  надання  дозволу  з 

продажу солодкої вати до Дня 

міста за заявою Борщенко 

Галини Владиславівни 

 

 Відповідно до статті 19, частини першої статті 144 Конституції 

України,   пункту 8 частини «а» статті 30, частини шостої статті 59  Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву ФОП 

Борщенко Г.В. 

В И Р І Ш И В : 

1.  Надати дозвіл з продажу солодкої вати до Дня міста Борщенко Галині 

Владиславівні на центральній площі міста Татарбунари, 28 серпня 2021 року 

з 8 години до 23 години. 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

                          

 

 

Міський голова                                       Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений юридичним 

відділом виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 



30 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.08.2021                                                 Татарбунари                                                     №  ___ 

 

Про доцільність замовлення технічних умов для  розміщення точки 

обліку електроенергії для вуличного освітлення за адресами: с. Струмок, 

вул. Перемоги від будинку № 1 до будинку № 120 та с. Спаське по вул. 

Центральна, від будинку № 1 до будинку № 134 Татарбунарської міської 

ради Білгород-Дністровського району Одеської області 
 

         Відповідно до  статті 19, частини першої статті 144 Конституції 

України, підпунку 1 пункту «а» частини першої статті 30, частини шостої 

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

України «Про благоустрій населених пунктів», з метою поліпшення  умов 

проживання  жителів с. Струмок та с. Спаське  Татарбунарської міської ради 

Білгород-Дністровського району Одеської області, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради  

 

В И Р ІШ И В :  
 

1. Вважати доцільним замовити технічні умови для розміщення точки 

обліку електроенергії вуличного освітлення за адресами: с. Струмок, вул. 

Перемоги від будинку № 1 до будинку № 120 та  с. Спаське,  вул. Центральна 

від будинку № 1 до будинку № 134 Татарбунарської міської ради Білгород-

Дністровського району Одеської області. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова                                        Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

                                                             
Проєкт рішення підготовлений комунальним 

підприємством «Бесарабія» Татарбунарської 

міської ради. 


