
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
28 .04.2016                                                                                  № _____ 

 
 
 
 
 
 
   

Керуючись підпунктом 7 пункту а статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 10, абзацом 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», розглянувши клопотання депутата 
Татарбунарської міської ради Рацького Дениса Геннадійовича, виконком Татарбунарської 
міської ради 

 
В И Р І Ш И В :  

1. Погодити місце для  проведення робіт з благоустрою населеного пункту для 
облаштування дитячого майданчика за адресою: м. Татарбунари,  житловий масив 
«Південний – І».  

2. Рацькому Д.Г. надати дозвіл на збір вихідних даних для проведення благоустрою   
площею 0,12 га для облаштування дитячого майданчика за адресою: м. Татарбунари, 
житловий масив «Південний – І».  

                    
       3.  Рекомендувати Рацькому Д.Г. надати виконкому міської ради план – схему 
масштабом 1: 500, ескізи і загальний план дитячого  майданчика, пояснювальну записку 
щодо облаштування майданчика.     
 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника   міського 
голови Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова        А.П. Глущенко 

Проект рішення підготовлено виконавчим комітетом (апаратом) 

 

Про погодження місця для проведення робіт із 
благоустрою для облаштування дитячого майданчика  
за адресою: м. Татарбунари,  житловий масив 
«Південний - I». 
 



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

        
26.05.2016                       № ____ 
 

 
Про    затвердження   архітектурного 
типу тимчасової  споруди (біг-борду)  
для   провадження   підприємницької  
діяльності у місті  Татарбунари 
 

Керуючись статтею  30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 «Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року                     
№ 1330/20068, з метою упорядкування розміщення тимчасових споруд (біг-бордів), 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 
ВИРIШИВ:  
 

1. Затвердити архітектурний тип тимчасової споруди (біг-борду) для провадження 
підприємницької діяльності у місті  Татарбунари (додається). 

 
          2. Встановити, що нові тимчасові споруди (біг-борди) для провадження 
підприємницької діяльності розміщуються відповідно до дозволу виконкому міської ради, 
та затверджених архітипів.  
 
          3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В.  
 
 
 
Міський  голова                             А.П. Глущенко 
 
 

Проект рішення підготовлено  
виконавчим комітетом (апаратом) 
міської ради 

 
 

 



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

        
26.05.2016                       № ____ 
 
 
Про  внесення змін до додатку 1 рішення виконавчого комітету від 20.01.2016 р. № 6 
«Про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Татарбунарської міської  
ради» 
 

Керуючись  підпунктом 4  пункту «б» частини першої статті 38,  частиною 6 статті 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею  215 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради  

  
ВИРІШИВ: 
  

1. Внести  до додатку 1 рішення виконавчого комітету від 20.01.2016 р. № 6 «Про 
адміністративну комісію при виконавчому комітеті Татарбунарської міської  ради» такі 
зміни: 

1.1. виключити за складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської  ради: 
Мукієнко Раїсу Володимирівну - спеціаліста з місцевих податків та зборів 

земельного відділу та з питань надходження 
податків та зборів виконавчого комітету, 
секретаря комісії; 

1.2. включити до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської  ради: 
Борденюка Віталія Олександровича - головного спеціаліста - юриста 

виконавчого  комітету (апарату) міської 
ради.  

                                   
 2. Контроль за виконанням  цього рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова         А.П. Глущенко 
 
 
        Проект рішення підготовлено 
        виконавчим комітетом (апаратом) 
        міської ради  

 
 
 

 



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий   комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 

26.05.2016                                                                                                                    
№ ______ 
 
 

                                                    
 
 
 

Відповідно  підпункту 4  пункту  «а» статті 28    Закону України   «Про місцеве    
самоврядування в Україні»,  рішень міської  ради  від   22.12.2015  року  № 9-VII «Про  
міський  бюджет  на  2016 рік»,  від   18.01.2016  року  № 23-VII  «Про затвердження 
міської  програми «Милосердя в дії»   на   2016-2020 роки»,  розглянувши   заяви  
громадян про  надання     матеріальної   допомоги,   виконавчий  комітет   Татарбунарської   
міської  ради  
 
 В И Р І Ш И В : 
 

1. Надати  адресну  матеріальну допомогу  на лікування  та вирішення  соціально -          
побутових   проблем   жителям   міста  згідно додатку. 

 
2. Відділу   бухгалтерського  обліку  виконавчого комітету  (апарату)  міської  ради             

(Лютикова Л.С.) забезпечити   перерахування коштів   по  міській програмі  «Милосердя в 
дії» в  межах  обсягів  фінансування  на  2016  рік  відповідно до пункту  1  цього  рішення. 
 

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

 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                                   А.П. Глущенко 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Про надання адресної матеріальної 
допомоги  жителям  міста 
 



 
 
                                           
 

                                                                                                                                 
Додаток  
до   рішення   виконавчого  
комітету  Татарбунарської 
міської  ради                                                                                
від «__ »_________2016 року 
№__________ 

 
                                         
            

С П И С О К 
                 на  надання  матеріальної  допомоги  на  лікування  та вирішення   соціально - 

побутових проблем    в  травні  2016  року 
 

№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначення 
допомоги 

Сума 
Грн. 

1. Маскис  
Валентин  Іванович 

м.Татарбунари 
вул. Клюшнікова, 8 

пенсіонер лікування 
 

500,00 

2.           Голованова 
Анастасія   Іванівна 

м.Татарбунари 
вул. Київська, 32 

пенсіонерка лікування 500,00 

3.     Чельдінова 
Пелагея  Сафронівна 

м.Татарбунари 
вул.   

пенсіонерка лікування 500,00 

4. Пастернак Тетяна 
Михайлівна  

м.Татарбунари 
вул.  Леніна, 8/8 

безробітна на вирішення 
соціально-
побутових 
проблем 

500,0 

5. Іващенко Валерій 
Миколайович 

Татарбунари 
вул. Покровська, 9 

робітник  на вирішення 
соціально-
побутових 
проблем 

1000,0 

6. Сога Марія 
Трохимівна  

Татарбунари 
вул. Покровська, 9 

пенсіонерка лікування 500,0 

7. Іванченко Євгенія 
Олександрівна 

Татарбунари 
вул. Кілійська, 9 

інвалід ІІІ 
групи 

лікування 1000,0 

8. Чумаченко Іван 
Олександрович 

Татарбунари 
вул. Г.Черненка,4 

інвалід І 
групи 

лікування 500,0 
 

9. Четвертакова 
Раїса Іванівна 

Татарбунари 
вул. Котовського, 105а 

пенсіонерка на вирішення 
соціально-
побутових 
проблем 

500,0 

Всього 9500,0
0 

 
 
 
 

Керуючий справами 
(секретар) виконавчого комітету                                                                                     Л.В.Коваль 



 
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
26.05.2016    
    
   №  ____ 
 
 

 
 
 

 
 
 
Керуючись підпунктом 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  абзацем 7 частини 4  статті 36 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», розглянувши заяву Ватаманюка Є.Є,  мешканця м. 
Татарбунари,  погоджений ситуаційний план, виконком Татарбунарської міської ради 

 
В И Р І Ш И В :  
 

 1. Затвердити погоджений ситуаційний план (М 1:2000) для проведення 
благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. Князєва, 84 а. 
 

2. Дозволити Ватаманюку Євгенію Євгенійовичу провести за власний кошт 
благоустрій території  за адресою:  м. Татарбунари, вул. Князєва, 84 а, у відповідності із 
затвердженим ситуаційним планом (М 1:2000). 

 
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 

Про  затвердження  погодженого ситуаційного плану 
(М 1:2000) для проведення благоустрою за адресою: 
м. Татарбунари, вул. Князєва, 84 а, за заявою 
Ватаманюка Є.Є. 



 
 
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
26.05.2016         №_______ 

 

Про постановку на квартирний облік сім’ї Осадчука  
Дмитра Анатолійовича,  проживаючого за адресою:  
м. Татарбунари, вул. Маяковського, 15 
 

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 39 Житлового Кодексу Української РСР, розглянувши 
заяву Осадчука Дмитра Анатолійовича, що проживає в м. Татарбунари по                             
вул. Маяковського, 15,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Включити в списки квартирного обліку громадян міста на отримання житла 
Осадчука Дмитра Анатолійовича, 08.11.1981 року народження та членів його сім’ї:  
- дружину – Осадчук Майю Вікторівну, 08.05.1986 року народження; 
- сина – Осадчука Олександра Дмитровича, 15.12.2008 року народження. 
 

2. 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 

 
 
 

 
 



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
26.05.2016                       №  
 
Про доцільність проведення благоустрою та 
озеленення в м. Татарбунари, вул. Степова, 9-д за 
заявою фізичної особи - підприємця Мологи Катерини 
Василівни 

 
     Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтями 12, 21 Земельного кодексу України, статтею 10, абзацом.5 підпункту 2 пункту 4  
статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», пункту 4 статті 24 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу 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, розглянувши заяву фізичної особи - підприємця 
Мологи Катерини Василівни, мешканки м. Татарбунари, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Вважати доцільним проведення робіт із благоустрою та озеленення на території 
прилеглій до території і тимчасових споруд згідно паспорту прив’язки , затвердженого 
рішенням Татарбунарської міської ради від 27.04.2016 року № 111 –VІІ, за адресою: м. 
Татарбунари, вул. Степова, 9-д.  

2. Надати дозвіл на збір вихідних даних для розробки проекту благоустрою 
території за адресою: м.Татарбунари, вул. Степова, 9-д, на земельній ділянці орієнтовною 
площею 0,09 га відповідно наданої схеми.   

3. Рекомендувати фізичній особі - підприємцю Молозі Катерині Василівні надати 
на затвердження виконавчого комітету Татарбунарської міської ради проект благоустрою 
протягом 90 діб з дня набуття чинності даним рішенням.  

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника   міського 
голови Лєсніченка О.В. 
 
 
 
 
 
 
Міський голова        А.П.Глущенко 
 

Проект рішення підготовлено 
виконавчим комітетом (апаратом) 
міської ради 
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