
 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

13.08.2021                                   Татарбунари                                         № 185      

  

Про надання дозволу на списання дерев в закладах освіти 

Татарбунарської міської ради, за клопотанням відділу освіти 

Татарбунарської міської ради  
           

          Відповідно до статті 19, частини першої статті 144 Конституції 

України,  підпункту 7 пункту «а» статті 30, частини  шостої статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження 

порядку видалення дерев, кущів, газонів, квітників у населених пунктах», 

беручи до уваги акт обстеження зелених насаджень закладів освіти 

Татарбунарської міської ради, Татарбунарський  виконавчий комітет міської 

ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл відділу освіти Татарбунарської міської ради на 

видалення дерев в закладах освіти, що становлять загрозу життю та здоров’ю 

здобувачів освіти та наносять матеріальні збитки закладам: 

1.1. 19-и дерев породи «Тополь» та 19-ти дерев породи «Берест», що 

знаходяться в КЗ «Білоліський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів»; 

1.2. 7-и дерев породи «Берест» і одного дерева породи «Софора» в 

комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Незабудка» 

комбінованого типу  Татарбунарської міської ради; 

1.3. 2-х дерев породи «Берест» в комунальному закладі дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської міської ради; 

1.4. 5-и дерев породи «Горіх», що знаходяться в КЗ «Глибоківський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів». 

2. Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

       



 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 

13.08.2021      Татарбунари                                      № 186      

 

Про надання(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, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 
 

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», статей 5, 11 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пунктів 

1, 24 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 Татарбунарського районного суду Одеської області від 

21.04.2021 року про позбавлення батьківських (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 

ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації) відносно її малолітнього сина та стягнення 

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

публічної інформації), яке набрало законної сили 24.05.2021 року, копію витягу з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із 

зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 

Сімейного кодексу України від 18.03.2016 року № (містить персональні данні про осіб (п. 

3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації), виданого відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану Татарбунарського районного управління юстиції в 

Одеській області, з метою соціального захисту малолітнього (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 (свідоцтво про 

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

інформації), актовий запис від 04 червня 2009 року № 3, складений виконавчим 

комітетом Глибоківської сільської ради Татарбунарського району Одеської 

області), виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 



1. Надати неповнолітньому (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, статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

 

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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 13.08.2021          м. Татарбунари                                     № 187  

                               

Про доцільність розміщення тимчасових споруд за паспортом  прив’язки 

за адресою:  м.Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявами фізичних осіб - 

підприємців Стоянова Антона Дмитровича, Броновщука Дмитра 

Сергійовича, Комерзана Юрія Георгійовича 

  

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

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», статтею 28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», наказом Мінрегіонбуду від 21.10.2011 року № 244 

«Про затвердження  Порядку  розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

22.11.2011 року за № 1330/20068 (далі Порядок), розглянувши заяви фізичних 

осіб - підприємців Стоянова Антона Дмитровича, Броновщука Дмитра 

Сергійовича, Комерзана Юрія Георгійовича, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.     Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки фізичною особою - підприємцем Стоянова Антона Дмитровича для 

провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 

область, Білгород - Дністровський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура,  з 

площею благоустрою – 30 кв.м,  згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

2.     Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки фізичною особою - підприємцем Броновщуком Дмитром 

Сергійовичем для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за 

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

вул. Василя Тура,  з площею благоустрою – 30 кв.м,  згідно ситуаційної схеми 

М 1:500. 

3. Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки фізичною особою - підприємцем Комерзаном Юрієм Георгійовичем 

для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 



область, Білгород - Дністровський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура,  з 

площею благоустрою – 30 кв.м,  згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

4.      Рекомендувати заявникам отримати паспорт прив’язки тимчасової 

споруди, погоджений відділом архітектури  відділу з питань управління 

майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради  та 

погодити схему розміщення тимчасової  споруди  Татарбунарськими РЕМ, ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ», ТОВ «АТРАКОМ», КП «Водопостачальник», НКП 

«Татарбунарська багатопрофільна лікарня Татарбунарської міської ради». 

5.     Зобов’язати  заявників не приступати до розміщення тимчасових 

споруд  без отримання позитивного висновку Державної екологічної інспекції в 

Одеській області щодо видалення зелених насаджень та вирішення питання 

компенсації відновної вартості зелених насаджень. 

6.     Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                          Андрій ГЛУЩЕНКО 
 


