
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

28.04.2016           №  
 
Про затвердження  план - схеми  розміщення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності з надання послуг по розміщенню рекламних носіїв (бігборду) 
на території м. Татарбунари 
 
 Відповідно до статті 30, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши план - схему  розміщення тимчасових споруд 
для здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по розміщенню рекламних 
носіїв (бігборду) на території м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
  1. Затвердити план - схему  розміщення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності з надання послуг по розміщенню рекламних носіїв (бігборду) 
на території м. Татарбунари (додається). 
 
 2. Розробити проект рішення сесії міської ради  про внесення змін до Правил 
благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. 
Татарбунари, затверджених рішенням тридцять п’ятої сесії VI скликання від  17 липня 
2014 року № 869- VI, в якому передбачити відповідальність за незадовільний  вигляд біг-
бордів у місті. 
 
 3. Розробити та подати на затвердження виконавчого комітету  типовий технічний 
паспорт біг бороду. 
 
 4.  Виключити з план - схему  розміщення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності з надання послуг по розміщенню рекламних носіїв (бігборду) 
на території м. Татарбунари № 26, та запропонувати власнику бігборду інше місце згідно 
затвердженої план-схеми. 
 

5.  Виконавчому комітету (апарату) Татарбунарської міської ради при підготовці  
проектів рішень про  доцільність розміщення тимчасових споруд (бібордів)  для 
здійснення підприємницької діяльності керуватись план - схемою  розміщення тимчасових 
споруд для здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по розміщенню 
рекламних носіїв (бігборду) на території м. Татарбунари. 

 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Лєсніченка О.В. 
 

 
 
Міський голова         А.П. Глущенко 

 
 

Проект рішення підготовлено 
виконавчим комітетом (апаратом) 
міської ради 



 
 

     питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
28.04.2016         №_______ 

 

Про доцільність розміщення   
тимчасової споруди (бігборду ) для  
здійснення підприємницької діяльності 
в м. Татарбунари, вул.Степова, 
за заявою ФОП Мукієнка Р.М. 
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 N 244«Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за N 1330/20068,  Положення про 
порядок розміщення малих архітектурних форм в м. Татарбунари, затвердженого 
рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши заяву 
ФОП Мукієнка Романа Миколайовича, мешканця м. Татарбунари,  щодо надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

В И Р І Ш И В :  
 1. Надати дозвіл Мукієнку Роману Миколайовичу  на збір вихідних даних для 
розробки паспорта прив’язки тимчасової  споруди (бігборду)  для здійснення 
підприємницької діяльності в м. Татарбунари,  вул. Степова згідно ситуаційної схеми. 

 2. Рекомендувати Мукієнку Р.М. надати паспорт прив’язки на погодження сесії   
Татарбунарської міської ради. 

 3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                  А.П.Глущенко 

Проект підготовлено виконавчим 

комітетом(апаратом) міської ради    

 

 

 

 

              

 



 

питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
28.04.2016         №_______ 

 

Про доцільність розміщення   
тимчасової споруди (бігборду ) для  
здійснення підприємницької діяльності 
в м. Татарбунари, вул. Степова, 
за заявою ФОП Мукієнка Р.М. 
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 N 244 «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за N 1330/20068,  Положення про 
порядок розміщення малих архітектурних форм в м. Татарбунари, затвердженого 
рішенням Татарбунарської міської ради від 23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши заяву 
ФОП Мукієнка Романа Миколайовича, мешканця м. Татарбунари,  щодо надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

В И Р І Ш И В :  
 1. Надати дозвіл Мукієнку Роману Миколайовичу  на збір вихідних даних для 
розробки паспорта прив’язки тимчасової  споруди (бігборду)  для здійснення 
підприємницької діяльності в м. Татарбунари,  вул. Степова згідно ситуаційної схеми. 

 2. Рекомендувати Мукієнку Р.М. надати паспорт прив’язки на погодження сесії   
Татарбунарської міської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                  А.П. Глущенко 

           
 
            

 
 
 
 
   
 
 
 
 



 
 питання 

 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

 
28.04.2016         №_______ 

Про доцільність розміщення   
тимчасової споруди (бігборду ) для  
здійснення підприємницької діяльності 
в м. Татарбунари, вул. В.Тура, 
за заявою ФОП Мукієнка Р.М. 
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 N 244 «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за N 1330/20068,  Положення про 
порядок розміщення малих архітектурних форм в м. Татарбунари, затвердженого 
рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши заяву 
ФОП Мукієнка Романа Миколайовича, мешканця м. Татарбунари,  щодо надання дозволу 
на розміщення тимчасової споруди, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

В И Р І Ш И В :  
 1. Надати дозвіл Мукієнку Роману Миколайовичу  на збір вихідних даних для 
розробки паспорта прив’язки тимчасової  споруди (бігборду)  для здійснення 
підприємницької діяльності в м. Татарбунари,  вул. В. Тура згідно ситуаційної схеми. 

 2. Рекомендувати Мукієнку Р.М. надати паспорт прив’язки на погодження сесії   
Татарбунарської міської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова      А.П. Глущенко   

     Проект рішення підготовлено виконавчим   

     комітетом (апаратом) міської ради    

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

питання 
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

 
28.04.2016         №_______ 

Про доцільність розміщення  тимчасової споруди  
(бігборду ) для здійснення політичної реклами 
в м. Татарбунари, вул. В.Тура, за клопотанням   
всеукраїнського об’єднання  «Батьківщина» 
 
          Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 N 244 «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за N 1330/20068,  Положення про 
порядок розміщення малих архітектурних форм в м. Татарбунари, затвердженого 
рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши 
клопотання  Вторенко Ігоря Сергійовича  голови Татарбунарської районної організації 
партії всеукраїнського об’єднання  «Батьківщина», мешканця м. Татарбунари,  щодо 
надання дозволу на розміщення тимчасової споруди, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради  

 

В И Р І Ш И В :  
 1. Надати дозвіл всеукраїнському об’єднанню  «Батьківщина» на збір вихідних 
даних для розробки паспорта прив’язки тимчасової  споруди (бігборду)  для здійснення 
політичної реклами в м. Татарбунари,  вул. В. Тура згідно ситуаційної схеми. 

 2. Рекомендувати всеукраїнському об’єднанню  «Батьківщина» надати паспорт 
прив’язки на погодження сесії   Татарбунарської міської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова      А.П. Глущенко   

     Проект рішення підготовлено виконавчим   

     комітетом (апаратом) міської ради    

 
 
 
 
 

 



 
питання 

 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

 
28.04.2016         №_______ 

Про доцільність розміщення  тимчасової споруди  
(бігборду ) для здійснення політичної реклами 
в м. Татарбунари, вул. Степова, за клопотанням   
всеукраїнського об’єднання  «Батьківщина» 
 
          Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 N 244 «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за N 1330/20068,  Положення про 
порядок розміщення малих архітектурних форм в м. Татарбунари, затвердженого 
рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши 
клопотання  Вторенко Ігоря Сергійовича  голови Татарбунарської районної організації 
партії всеукраїнського об’єднання  «Батьківщина», мешканця м. Татарбунари,  щодо 
надання дозволу на розміщення тимчасової споруди, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради  

 

В И Р І Ш И В :  
 1. Надати дозвіл всеукраїнському об’єднанню  «Батьківщина» на збір вихідних 
даних для розробки паспорта прив’язки тимчасової  споруди (бігборду)  для здійснення 
політичної реклами в м. Татарбунари,  вул. Степова, згідно ситуаційної схеми. 

 2. Рекомендувати всеукраїнському об’єднанню  «Батьківщина» надати паспорт 
прив’язки на погодження сесії   Татарбунарської міської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова      А.П. Глущенко   

     Проект рішення підготовлено виконавчим   

     комітетом (апаратом) міської ради    

 
 
 
 
 

 
 



 
питання 

 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

 
28.04.2016         №_______ 

Про доцільність розміщення  тимчасової споруди  
(бігборду ) християнської тематики в м. Татарбунари,  
вул. Степова, (на ділянці від АЗС до автостанції)  
за заявою Коноваленка О.М. 
 
          Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 N 244 «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за N 1330/20068,  Положення про 
порядок розміщення малих архітектурних форм в м. Татарбунари, затвердженого 
рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши заяву  
Коноваленка Олександра Михайловича, мешканця с. Шевченкове,  Кілійського району, 
щодо надання дозволу на розміщення тимчасової споруди, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  

 

В И Р І Ш И В :  
 1. Надати Коноваленку Олександру Михайловичу на збір вихідних даних для 
розробки паспорта прив’язки тимчасової  споруди (бігборду)  християнської тематики в м. 
Татарбунари,  вул. Степова, згідно ситуаційної схеми. 

 2. Рекомендувати Коноваленку О.М надати паспорт прив’язки на погодження сесії   
Татарбунарської міської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова      А.П. Глущенко   

     Проект рішення підготовлено виконавчим   

     комітетом (апаратом) міської ради    

 
 
 
 
 
 

 
 



 
питання 

 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

 
28.04.2016         №_______ 

Про доцільність розміщення   
тимчасової споруди (бігборду ) для  
здійснення підприємницької діяльності 
в м. Татарбунари, вул. Степова, 
за клопотанням ВКФ ТОВ «ТІГОС» 
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 N 244 «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за N 1330/20068,  Положення про 
порядок розміщення малих архітектурних форм в м. Татарбунари, затвердженого 
рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши 
клопотання виробничо-комерційної фірми товариства з обмеженою відповідальністю 
«ТІГОС», юридична адреса 68200, Одеська область, смт Сарата, вул..Промзона, 2, 
ЄДРПОУ 31134052, щодо надання дозволу на розміщення тимчасової споруди, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

В И Р І Ш И В :  
 1.Надати дозвіл виробничо-комерційній фірмі товариству з обмеженою 
відповідальністю «ТІГОС» на збір вихідних даних для розробки паспорта прив’язки 
тимчасової  споруди (бігборду)  для здійснення підприємницької діяльності в м. 
Татарбунари,  вул. Степова, (на ділянці від АЗС до автостанції),  згідно ситуаційної схеми. 

 2. Рекомендувати ВКФ ТОВ «ТІГОС» надати паспорт прив’язки на погодження 
сесії   Татарбунарської міської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова      А.П. Глущенко   

     Проект рішення підготовлено виконавчим   

     комітетом (апаратом) міської ради    

 
 
 
 

 
 



 
питання 

 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
28.04.2016         №_______ 

Про доцільність розміщення   
тимчасової споруди (бігборду ) для  
здійснення підприємницької діяльності 
в м. Татарбунари, вул. В.Тура, 
за клопотанням ВКФ ТОВ «ТІГОС» 
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 N 244 «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за N 1330/20068,  Положення про 
порядок розміщення малих архітектурних форм в м. Татарбунари, затвердженого 
рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши 
клопотання виробничо-комерційної фірми товариства з обмеженою відповідальністю 
«ТІГОС», юридична адреса 68200, Одеська область, смт Сарата, вул..Промзона, 2, 
ЄДРПОУ 31134052, щодо надання дозволу на розміщення тимчасової споруди, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

В И Р І Ш И В :  
 1. Надати дозвіл виробничо-комерційній фірмі товариству з обмеженою 
відповідальністю «ТІГОС» на збір вихідних даних для розробки паспорта прив’язки 
тимчасової  споруди (бігборду)  для здійснення підприємницької діяльності в м. 
Татарбунари,  вул. В.Тура,  згідно ситуаційної схеми. 

 2. Рекомендувати ВКФ ТОВ «ТІГОС» надати паспорт прив’язки на погодження 
сесії   Татарбунарської міської ради.  

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова      А.П. Глущенко   

     Проект рішення підготовлено виконавчим   

     комітетом (апаратом) міської ради    

 
 

 

 



 

УКРАЇНА 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 

 
  
28.04.2016         №   
 
 
Про надання дозволу на  збір вихідних даних для 
проведення робіт з благоустрою території 
розташованої   на розі вулиць В. Тура, 
Дністровська м. Татарбунари 
 
 

Відповідно до підпункту 7 пункту «а» статті 30, частини шостої статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши  колективну заяву  жителів  міста,  виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  

 

В И Р І Ш И В :  
 
 1. Надати дозвіл на збір вихідних даних для проведення робіт з благоустрою 
території розташованої   на розі вулиць В. Тура, Дністровська м. Татарбунари. 

2.  Депутату  міської ради Кобушкиній Т.О. отримати викопіювання з опорного 
плану міста Татарбунари (М 1:2000) та погодити питання робіт з благоустрою  з КП 
«Водопостачальник», ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Атраком». 

3. Після виконання пункту 2 даного рішення подати погоджені матеріали на 
затвердження виконавчим комітетом міської ради. 

4. Без погодження матеріалів з благоустрою території виконавчим комітетом 
міської ради проведення будь-яких робіт заборонено. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
О.В.Лєсніченко 

 
Міський голова        А.П. Глущенко 

 

 

Проект рішення підготовлено виконавчим       

 комітетом (апаратом) міської ради    

 
 

 

 



 

УКРАЇНА 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 

 
  
28.04.2016         №   
 
Про надання дозволу на  збір вихідних даних для 
проведення робіт з благоустрою  для 
облаштування дитячого майданчика   по вул. 23 
серпня  м. Татарбунари 
 
 

Відповідно до підпункту 7 пункту «а» статті 30, частини шостої статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши  колективну заяву Татарбунарської районної 
правозахисної громадської організації «Татарбунарська ініціатива»,  виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  

 

В И Р І Ш И В :  
 
 1. Надати дозвіл Татарбунарської районної правозахисної громадської організації 
«Татарбунарська ініціатива» на збір вихідних даних для проведення робіт з благоустрою 
території для облаштування дитячого майданчика по вул. 23 серпня м. Татарбунари. 

2. Татарбунарської районної правозахисної громадської організації 
«Татарбунарська ініціатива» погодити питання робіт з благоустрою  з КП 
«Водопостачальник», ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Атраком». 

3. Після виконання пункту 2 даного рішення подати погоджені матеріали на 
затвердження виконавчим комітетом міської ради. 

4. Без погодження матеріалів з благоустрою території виконавчим комітетом 
міської ради проведення будь-яких робіт заборонено. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
О.В.Лєсніченко 

 
Міський голова                   А.П. Глущенко 

 
 

     Проект рішення підготовлено виконавчим   

     комітетом (апаратом) міської ради    

 
 

 


