
 

Зміни та доповнення до порядку денного засідання виконавчого комітету  

Татарбунарської міської ради 

 

25.08.2021       Зал засідань міської ради 

14:00 

 

1. Зняти з порядку денного наступні питання: 

«18. Про доцільність влаштування дитини до інституційного закладу на 

цілодобове перебування. 

Інформує: Діордієва О.В. – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я Татарбунарської міської ради 

19. Про доцільність влаштування дитини до інституційного закладу на 

цілодобове перебування. 

Інформує: Діордієва О.В. – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я Татарбунарської міської ради 

20. Про доцільність влаштування дитини до інституційного закладу на 

цілодобове перебування. 

Інформує: Діордієва О.В. – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я Татарбунарської міської ради 

21. Про доцільність влаштування дитини до інституційного закладу на 

цілодобове перебування. 

Інформує: Діордієва О.В. – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я Татарбунарської міської ради 

22. Про доцільність влаштування дитини до інституційного закладу на 

цілодобове перебування. 

Інформує: Діордієва О.В. – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я Татарбунарської міської ради 

23. Про доцільність влаштування дитини до інституційного закладу на 

цілодобове перебування. 

Інформує: Діордієва О.В. – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я Татарбунарської міської ради 

24. Про доцільність влаштування дитини до інституційного закладу на 

цілодобове перебування. 

Інформує: Діордієва О.В. – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я Татарбунарської міської ради 

25. Про доцільність влаштування дитини до інституційного закладу на 

цілодобове перебування. 

Інформує: Діордієва О.В. – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я Татарбунарської міської ради 

26. Про доцільність влаштування дитини до інституційного закладу на 

цілодобове перебування. 

Інформує: Діордієва О.В. – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я Татарбунарської міської ради 



27. Про доцільність влаштування дитини до інституційного закладу на 

цілодобове перебування. 

Інформує: Діордієва О.В. – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я Татарбунарської міської ради 

28. Про доцільність влаштування дитини до інституційного закладу на 

цілодобове перебування. 

Інформує: Діордієва О.В. – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я Татарбунарської міської ради» 

 

2. Доповнити порядок денний наступними питаннями: 

 

«18. Про редакційні уточнення найменування об’єкта.  

Інформує: Павліківська Н.Г. – начальник фінансового відділу 

Татарбунарської міської ради 

 19. Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкта 

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

Сукманської Ганни Сергіївни. 

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

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 

 20. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 27.01.2021 року № 3 «Про постійно діючу комісію з 

вирішення земельних спорів при виконавчому комітеті Татарбунарської 

міської ради» 

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

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 

 21. Про надання дозволу на тимчасове розміщення  дитячих атракціонів за 

заявою фізичної особи підприємця  Фесик Олега Миколайовича. 

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

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради     

  22. Різне.» 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



18 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 редакційні уточнення  

найменування об’єкта  
 

Відповідно до частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 6
1
 постанови кабінету Міністрів України 

від 06 лютого 2012 року № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (зі змінами), 

рішення Татарбунарської міської ради від 04 січня 2021 року № 76-VIII «Про 

вступ Татарбунарської міської ради засновником Комунального 

некомерційного підприємства «Татарбунарська центральна районна лікарня» 

Татарбунарської районної ради Одеської області, з метою цільового 

використання бюджетних коштів, виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Здійснити редакційні уточнення найменування об’єкта з урахуванням 

їх цільового призначення, який визначений у додатку 1 до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 року № 822-р «Деякі питання 

розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій», а саме:  

- слова «Придбання та встановлення ультразвукової цифрової кольорової 

доплерівської ультразвукової системи для комунального некомерційного 

підприємства «Татарбунарська центральна районна лікарня» Татарбунарської 

районної ради (68100, Одеська область, місто Татарбунари, вулиця Романа 

Гульченка, 16)» замінити на «Придбання та встановлення ультразвукової 

цифрової кольорової доплерівської системи для Комунального некомерційного 

підприємства «Татарбунарська багатопрофільна лікарня» Татарбунарської 

міської ради (68100, Одеська область, місто Татарбунари, вулиця Романа 

Гульченка, 16)»; 



-  слова «Придбання та встановлення системи мамографічної з цифровим 

приймачем в комплектації для комунального некомерційного підприємства 

«Татарбунарська центральна районна лікарня» Татарбунарської районної ради 

(68100, Одеська область, місто Татарбунари, вулиця Романа Гульченка, 16)» 

замінити та «Придбання та встановлення системи мамографічної з цифровим 

приймачем в комплектації для Комунального некомерційного підприємства 

«Татарбунарська багатопрофільна лікарня» Татарбунарської міської ради 

(68100, Одеська область, місто Татарбунари, вулиця Романа Гульченка, 16)».  

 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова     Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

  
Проєкт підготовлений фінансовим відділом 

Татарбунарської міської ради 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        19 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 укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкта благоустрою 

за адресою м.Татарбунари, вул. 23 серпня, за заявою  Сукманської Ганни 

Сергіївни 

 

 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 Сукманської 

Ганни Сергіївни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Укласти з Сукманською Ганною Сергіївною договір пайової участі в 

утриманні об’єкта благоустрою для торгівлі сільгосппродукцією власного 

виробництва згідно довідки 3-ДФ від 21.07.2021 року  за адресою: Одеська 

область, м.Татарбунари, вул. 23 серпня, з загальною площею благоустрою  9 

кв.м (місце № 1) терміном до 31.12.2021 року, з можливістю пролонгації. 

 

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 

 

 



20 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 внесення змін до рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 27.01.2021 року № 3 «Про постійно діючу комісію з 

вирішення земельних спорів при виконавчому комітеті Татарбунарської 

міської ради» 

  

           Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення безперебійної 

роботи постійно діючої комісії з вирішення земельних спорів, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 
      1. Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 27.01.2021 року № 3 «Про постійно діючу 

комісію з вирішення земельних спорів при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради», доповнивши додаток до нього наступними 

абзацами: 

 

«У разі відсутності голови комісії з вирішення земельних спорів - 

заступника міського голови з питань роботи виконавчих органів ради,  

обов’язок голови комісії з вирішення земельних спорів покладається на 

Катанова Ігоря Володимировича, начальника відділу з питань управління 

майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради. 

 

 У разі відсутності секретаря комісії з вирішення земельних спорів - 

Мільчевої Наталі Олександрівни, головного спеціаліста відділу земельних 

відносин відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради, обов’язок секретаря комісії з 

вирішення земельних спорів покладається на Давиденко Євгенію 

Олександрівну, головного спеціаліста відділу земельних відносин відділу з 

питань управління майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради. 

 



У разі відсутності члена комісії з вирішення земельних спорів - Гачик 

Вікторії Валеріївни, головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, обов’язок члена комісії з 

вирішення земельних спорів покладається на Євчева Омеляна Михайловича, 

головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради.» 

 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 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 на 

тимчасове розміщення  дитячих 

атракціонів за заявою фізичної 

особи підприємця  Фесик Олега 

Миколайовича 

 

 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 Фесика Олега Миколайовича, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 
1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Фесику Олегу 

Миколайовичу на тимчасове розміщення дитячих атракціонів в м. 

Татарбунари  з 27  по 28 серпня 2021 року в сквері «Молодіжний» за 

магазином «Ізюминка». 

2. Погодити режим роботи атракціонів в сквері «Молодіжний» за 

магазином «Ізюминка» м. Татарбунари з 09.00 до 23.00 год. (без перерви на 

обід). 

3. Відповідальність за санітарний стан, 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 Фесик Олега 

Миколайовича. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

       

Міський голова                                                         Андрій ГЛУЩЕНКО 



Проєкт рішення підготовлений відділом з 

питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин  


