
                                                                                          
 

15 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
 РІШЕННЯ 

 
 28.07.2016                                  №  

     
 

 
 
 
 

 
   Відповідно до статі 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

пунктів 2.3, 2.4 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 Мельник Стели Георгіївни, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Надати дозвіл Мельник Стеллі Георгіївні, на збір вихідних даних для розробки 
паспорту прив’язки  групи тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності 
з надання медико – діагностичних послуг за адресою: м. Татарбунари, у районі 
Татарбунарської районної лікарні на розі вулиць вул. Василя Тура та вул. Леона Попова, 
орієнтовною площею 150 кв.м (згідно план – схеми М 1:500). 

  2. 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 

 
 

 
 
 

Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для 
розробки паспорту прив’язки групи тимчасових 
споруд за адресою: м.Татарбунари, на розі вулиць вул. 
Василя Тура та вул. Леона Попова, за заявою 
Мельник Стелли Георгіївни 



                      16 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
 28.07.2016                                  №  

     
 

 
 
 

 
 
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». статті 39 Житлового кодексу Української РСР, розглянувши 
заявку Лізан Анастасії Миколаївни, що проживає в м. Татарбунари, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Внести зміни у пункт 1 рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради від 26.05.2016 року №79 «Про постановку на квартирний облік сім’ї Лізан Анастасії 
Миколаївни, що проживає в м.Татарбунари», а саме включити у списки квартирного 
обліку громадян міста на отримання житла в м.Татарбунари щодо сім’ї Лізан Анастасії 
Миколаївни:  

«члена сім’ї - сина -  Лізан Даніла Сергійовича, 22.04.2016 року народження». 

  2. 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 

 
 
 

 

Про  внесення змін в рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 26.05.2016 року №79 
про постановку на квартирний облік, за заявою Лізан 
Анастасії Миколаївни 



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

 
 28.07.2016                                                                            №  
 

 
 
 
 
 

   
Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статті 10, статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розглянувши 
клопотання громадянки Долженко Людмили Деонисівни, виконком Татарбунарської 
міської ради 
 

В И Р І Ш И В :  

1. Надати дозвіл на проведення робіт із благоустрою на дорозі з вапняковим 
покриттям у м. Татарбунари навпроти  вул. Скальська, 7 –а та Скальська, 12-а, у зв’язку з 
проліганням грунту і значним накопиченням стічних вод. 

2. Управлінню майном комунальної власності здійснити відповідні заходи по 
організації робіт. Термін виконання 1 місяць з дня прийняття рішення.  

                    
            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника   міського 
голови Лєсніченко О.В. 

 

 

Міський голова                                    А.П.Глущенко 

 

Проект рішення підготовлено 

виконавчим комітетом (апаратом) 

міської ради 

 

 

      

 

Про надання дозволу на проведення робіт із 
благоустрою дороги у м.Татарбунари район вул. 
Скальська, 7 -а  



питання 
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
____.07.2016                 №_______ 

 

Про постановку на квартирний облік 
Чуприни Миколи Васильовича, 
проживаючого за адресою: м. Татарбунари, 
вул. Папаніна, 51 
 

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 39 Житлового Кодексу Української РСР, розглянувши 
заяву Чуприни Миколи Васильовича, що проживає в м. Татарбунари по                             
вул. Папаніна, 51,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Включити в списки квартирного обліку громадян міста на отримання житла 
мешканця м. Татарбунари, учасника антитерористичної операції Чуприну Миколу 
Васильовича, 19.12.1966 року. 
 

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 

 
 
 

        

 



питання 

 

УКРАЇНА 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 28.07.2016         №   
 
 
Про надання дозволу на  збір вихідних даних для 
проведення робіт з облаштування та 
благоустрою  водозабірної ями річки Фонтанки 
м. Татарбунари під купальню для проведення 
релігійного свята Водохреща, за клопотанням 
регіонального осередку ГО «УВК» 
 

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  клопотання  регіонального  осередку громадської 
організації «Українське вільне козацтво»,  виконавчий комітет Татарбунарської міської 
ради  

В И Р І Ш И В :  
 1. Надати дозвіл регіональному осередку громадської організації «Українське 
вільне козацтво» на збір вихідних даних для проведення робіт з  облаштування та 
благоустрою водозабірної ями річки Фонтанки м. Татарбунари під купальню для 
проведення релігійного свята Водохреща. 

2. Регіональному осередку громадської організації «Українське вільне козацтво» 
отримати викопіювання з опорного плану міста Татарбунари (М 1:2000) та погодити 
питання робіт з облаштування та благоустрою  з КП «Водопостачальник», ПАТ 
«Укртелеком», ТОВ «Атраком». 

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

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

5. 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 

 
26.08.2016р.         №_____ 

 
Про надання дозволу на проведення благоустрою в м. 
Татарбунари, вул. Кілійська,28 біля квартири №6, за 
заявою Алєксєєнко Марини Миколаївни 

 
     Відповідно до підпункту 1 пункту «б» статті 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 12, 21 Земельного кодексу України, статті 10, абзацу 5 
підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
пункту 4 статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  
розглянувши заяву Алєксєєнко Марини Миколаївни, мешканки м. Татарбунари, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Надати дозвіл Алєксєєнко Марині Миколаївні на проведення благоустрою 
території прилеглої до квартири шляхом бетонування площадки орієнтовною площею 8 
кв.м перед помешканням без встановлення бордюрів, огорож та інших перешкод для 
пересування мешканців будинку та спеціальних служб в м. Татарбунари, вул. Кілійська, 
28 біля квартири № 6. 
 

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

 
Міський голова        А.П.Глущенко 
 
 
 

Проект рішення підготовлений земельним 
відділом та з  питання надходження 
податків та зборів виконавчого комітету 
(апарату) 

 

 
 
 



 
УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 

 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 
 

28.07.2016                        №  118 
 
           
Про    погодження   
встановлення  вивіски 
  
  Керуючись статтями 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про 
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», заявою ФОП Малярова 
М.В. виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити фізичній особі-підприємцю Малярову Миколі Володимировичу  
встановлення  вивіски  на фасаді будинку за адресою м. Татарбунари, вул. Горького, 17, 
терміном  на 1 рік. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Лєсніченка О.М.  
 
 
 

  
Міський голова                                                                      А.П. Глущенко    
 
 
 

Проект рішення підготовлено виконавчим 

комітетом (апаратом) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 

 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

28.07.2016          №  
 
Про   функціонування Татарбунарського міського нового  кладовища 
 

Відповідно до  статей 30, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 8, 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу», узвязку з 
невиконанням вимог щодо упорядкування Татарбунарського міського нового кладовища 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 

1. Начальнику УМКВ міської ради Даскалєску О.Є. розірвати  договір про надання 
послуг з організації та проведення похорон померлих жителів м. Татарбунари з  ФОП 
Глибишиним Павлом Анатолійовичем.   
 

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 

 


	1. Надати дозвіл на проведення робіт із благоустрою на дорозі з вапняковим покриттям у м. Татарбунари навпроти  вул. Скальська, 7 –а та Скальська, 12-а, у зв’язку з проліганням грунту і значним накопиченням стічних вод.
	2. Управлінню майном комунальної власності здійснити відповідні заходи по організації робіт. Термін виконання 1 місяць з дня прийняття рішення.

