
Доповнення до порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради  25.08.2016 
 

1. Доповнити  порядок денний наступними питаннями: 
 

«14. Про надання дозволу на виносну торгівлю сільськогосподарською продукцією 
(з авто) за адресою:  м. Татарбунари, ріг вул. Василя Тура -Борисівська  за заявою Барбу 
Олександра Омеляновича. 

15. Про надання дозволу на виносну торгівлю сільськогосподарською продукцією - 
кавунами (з авто) за адресою:  м. Татарбунари,  вул. Василя Тура (біля бару «Експрес»)  за 
заявою Іванченка  Ігоря Борисовича. 

16. Про надання дозволу на виносну торгівлю сільськогосподарською продукцією - 
кавунами (з авто) за адресою: м. Татарбунари, ріг вул. Василя Тура - вул. Борисівська за 
заявою Бучумаш Лілії Миколаївни. 

17. Про надання дозволу на виносну тимчасову торгівлю сільськогосподарською 
продукцією за адресою:  м. Татарбунари,  вул. Василя Тура (біля магазину «Холодок»)  за 
заявою Плотного Олега Васильовича. 

18. Про погодження ескізу воріт на кладовищі № 2 міста Татарбунари за заявою 
ФОП  Глибишина Павла Анатолійовича. 

19. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 20.01.2016 р. № 3 «Про 
затвердження графіку особистого прийому громадян в Татарбунарській міській раді». 

20.  Про надання  дозволу на спил дерева в         м. Татарбунари, вул. Пушкіна, 9 кв. 
2, за заявою Солодовніка Ігора Сергійовича. 

21. Про визначення   кращих вулиць,  будинків, будівель підприємств , установ , 
організацій міста Татарбунари.» 

 
2. Пункт 14 вважати пунктом  22. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       14 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
25.08.2016                                  №  

 

 

 

 
 
 
         
 

 
        Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву Барбу Олександра Омеляновича, що 
мешкає в м. Татарбунари,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

              1. Надати дозвіл Барбу Олександру Омеляновичу на виносну торгівлю 
сільськогосподарською продукцією (з авто) за адресою  м. Татарбунари, ріг вул. Василя 
Тура – Борисівська терміном до 01.01.2017 року. 

 
              2. Зобов’язати Барбу О.О. погодити з Татарбунарським відділенням Арцизького 
відділу поліції ГУ НП в разі знаходження об’єкту за межами червоної лінії, та погодити з 
сусідніми мешканцями. 

 
  3. УМКВ (Даскалєску О.Є.) провести нарахування платежів заявнику за період 

торгівлі згідно тарифів затверджених міською радою. 
 

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

Міський голова                                                              А.П.Глущенко 

 

Проект рішення підготовлено 
головним спеціалістом-юристом 
виконавчого комітету (апарату) 
міської ради 

 

Про надання дозволу на виносну торгівлю 
сільськогосподарською продукцією (з авто) за 
адресою:  м. Татарбунари, ріг вул. Василя Тура -
Борисівська  за заявою Барбу Олександра 
Омеляновича 

 



         15 питання 

 

  
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
25.08.2016                                  №  

 

 

 

 
 
 

         
 
 
        Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву Іванченка Ігоря Борисовича, що мешкає в 
м. Татарбунари,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

              1. Надати дозвіл Іванченку Ігорю Борисовичу на виносну торгівлю 
сільськогосподарською продукцією - кавунами (з авто) за адресою  м. Татарбунари, вул. 
Василя Тура (біля бару «Експрес») терміном до 01.10.2016 року. 

 
              2. Зобов’язати Іванченка І.Б. погодити з Татарбунарським відділенням Арцизького 
відділу поліції ГУ НП в Одеській області в разі знаходження об’єкту за межами червоної 
лінії, та погодити з сусідніми мешканцями. 

 
  3. УМКВ (Даскалєску О.Є.) провести нарахування платежів заявнику за період 

торгівлі згідно тарифів затверджених міською радою. 
 

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

Міський голова                                                              А.П.Глущенко 
 

Проект рішення підготовлено 
головним спеціалістом-юристом 
виконавчого комітету (апарату) 
міської ради 

Про надання дозволу на виносну торгівлю 
сільськогосподарською продукцією - кавунами (з 
авто) за адресою:  м. Татарбунари,  вул. Василя Тура 
(біля бару «Експрес»)  за заявою Іванченка  Ігоря 
Борисовича 

 



16 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
25.08.2016                                  №  

 

 

 

 
 
 
         

 
 
        Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву Бучумаш Лілії Миколаївни, що мешкає в 
м. Татарбунари,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

              1. Надати дозвіл Бучумаш Лілії Миколаївні на виносну торгівлю 
сільськогосподарською продукцією - кавунами (з авто) за адресою  м. Татарбунари, ріг 
вул. Василя Тура - вул.Борисівська терміном до 01.10.2016 року. 

 
              2. Зобов’язати Бучумаш Л.М. погодити з Татарбунарським відділенням 
Арцизького відділу поліції ГУ НП в Одеській області в разі знаходження об’єкту за 
межами червоної лінії, та погодити з сусідніми мешканцями. 

 
  3. УМКВ (Даскалєску О.Є.) провести нарахування платежів заявнику за період 

торгівлі згідно тарифів затверджених міською радою. 
 

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

Міський голова                                                              А.П.Глущенко 
 

Проект рішення підготовлено 
головним спеціалістом-юристом 
виконавчого комітету (апарату) 
міської ради 

 

Про надання дозволу на виносну торгівлю 
сільськогосподарською продукцією - кавунами (з 
авто) за адресою: м. Татарбунари, ріг вул. Василя 
Тура - вул. Борисівська за заявою Бучумаш Лілії 
Миколаївни 

 



17 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
25.08.2016                                  №  

 

 

 

 
 
 
         

 
 
        Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву Плотного Олега Васильовича, що мешкає 
в с. Зарічне,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

              1. Надати дозвіл Плотному Олегу Васильовичу на виносну торгівлю 
сільськогосподарською продукцією за адресою  м. Татарбунари, вул. Василя Тура (біля  
магазину «Холодок») терміном до 01.11.2016 року. 

 
              2. Зобов’язати Плотного О.В. погодити з Татарбунарським відділенням 
Арцизького відділу поліції ГУ НП в Одеській області в разі знаходження об’єкту за 
межами червоної лінії, та погодити з сусідніми мешканцями. 

 
  3. УМКВ (Даскалєску О.Є.) провести нарахування платежів заявнику за період 

торгівлі згідно тарифів затверджених міською радою. 
 

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

Міський голова                                                              А.П.Глущенко 
 

 

Проект рішення підготовлено 
головним спеціалістом-юристом 
виконавчого комітету (апарату) 
міської ради 

Про надання дозволу на виносну тимчасову торгівлю 
сільськогосподарською продукцією за адресою:  м. 
Татарбунари,  вул. Василя Тура (біля магазину 
«Холодок»)  за заявою Плотного Олега Васильовича 

 



18 питання 

 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

25.08.2016          №  

Про погодження ескізу воріт  
на кладовищі № 2 міста Татарбунари  
за заявою ФОП  Глибишина Павла Анатолійовича  
 

 

Відповідно до  статей 30, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу» , розглянувши 
заяву ФОП Глибишина Павла Анатолійовича, який проживає за адресою: м. Татарбунари, 
вул. В. Тура, 59, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити ФОП Глибишину Павлу Анатолійовичу ескіз воріт на кладовищі № 2 
м. Татарбунари.   

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

 

Міський голова                                       А.П. Глущенко 

 

 

Проект рішення підготовлено 
головним спеціалістом-юристом 
виконавчого комітету (апарату) 
міської ради 

 

 

 



     19 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ ПРОЕКТ 

 
 
 
25.08.2016 р.               № _____ 
 
Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету від 20.01.2016 р. № 3 «Про 
затвердження графіку особистого прийому 
громадян в Татарбунарській міській раді» 
 
         

Відповідно до Закону України «Про  звернення громадян»,  підпункту 1 пункту «б» 
частини першої  статті 38  Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», 
Указу Президента України від 08 лютого 2008 року  № 109/2008 «Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на     
звернення до органів державної влади та  органів місцевого самоврядування», з метою 
забезпечення реалізації конституційних прав громадян на особистий прийом, виконком 
Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
 1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету від 20.01.2016 р. № 3 «Про 
затвердження графіку особистого прийому громадян в Татарбунарській міській раді» 
виклавши пункт 1 в наступній редакції: 

«1. Затвердити графік особистого прийому громадян міським головою, заступником 
міського голови, керуючим справами (секретарем) виконкому та секретарем міської ради 
в Татарбунарській міській раді на 2016 рік (додається). 
 
 2. Контроль за виконання  рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова                    А.П. Глущенко 
 
 
 

Проект рішення підготовлено 
головним спеціалістом-юристом 
виконавчого комітету (апарату) 
міської ради 

 



 
 

 
 
 

       ЗАТВЕРДЖЕНО 
            Рішення виконавчого комітету   

                 Татарбунарської міської ради 
                        25.08.2016   № ____ 

 
Графік 

проведення особистого прийому громадян міським головою, заступником міського 
голови, керуючим справами (секретарем) виконкому та секретарем міської ради в 

Татарбунарській міській раді на 2016 рік  
 

№ з/п  
П.І.Б. посадової особи 

 
Посада 

 
Дні та години прийому 

 
 

1. 
 

Глущенко Андрій 
Петрович  

 
 

 
Міський голова 

 
Щопонеділка 
з 9:00 до 13:00 
тел.: 3-24-64 

 
 

2. 
  

Лєсніченко Олександр 
Вадимович   

 

 
Заступник міського голови  

 
Щовівторка 

з 9:00 до 13:00 
тел.: 3-32-40 

  
 

3. 
 

Коваль Лариса 
Василівна  

 
Керуючий справами 

(секретар)  виконкому  

 
Щосереди 

з 9:00 до 13:00 
тел: 3-36-94 

 

4. Жаран Оксана 
Вікторівна Секретар міської ради 

 
Щочетверга  

з 9:00 до 13:00 
тел: 3-16-98 

 
 
 
 
Прийом громадян проводиться в робочих кабінетах посадових осіб виконавчого 

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

 
 

 
          



 20 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
25.08.2016                          №________ 
 
Про надання  дозволу на спил дерева в         
м. Татарбунари, вул. Пушкіна, 9 кв. 2, за 
заявою Солодовніка Ігора Сергійовича 
 
 
 Керуючись підпунктом 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановою 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 дерева за адресою вул. Пушкіна, 9 
кв. 2, виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл Солодовніку Ігору Сергійовичу на спил дерева, що знаходиться за 
адресою м. Татарбунари  вул. Пушкіна, 9 кв. 2. 
  

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В.    
 
 
 
 
Міський голова         А.П. Глущенко 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
                                                                                          Проект рішення підготовлено  

управлінням майна комунальної  
                                                                              власності міської ради  

 
 
 



 
      21 питання 

 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
25.08.2016                          №________ 
 
Про визначення   кращих вулиць,  будинків, 
будівель підприємств, установ, організацій 
міста Татарбунари 
 
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1.Визначити кращими вулицями міста Татарбунари наступні вулиці: 
- 
- 
-  

 2. Визначити кращими будинками міста Татарбунари наступні  будинки: 
 - 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
3. Визначити кращими будівлями підприємств, установ, організацій міста 

Татарбунари наступні будівлі: 
- 
- 
- 

 4. Татарбунарському   міському голові відзначити кращі вулиці та кращі будинки 
міста Татарбунари в ході проведення заходів з нагоди святкування Дня міста. 
  

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В.    
 
 
 
Міський голова         А.П. Глущенко 

Проект рішення підготовлено 
виконавчим комітетом (апаратом) 
міської ради 



 
 

        21 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
                                                   

   25.08.2016                                                                                                           № ______ 
  
                           

Про затвердження  висновку  ради опіки та 
піклування  про доцільність призначення   
опікуна  над  Дорофєєвим В.С., який проживає за 
адресою: м. Татарбунари, вул. Центральна, 47, 
кв.9 

                                                                                                                                                   
 
  
                Керуючись  підпунктом  4  пункту  «б»   частини першої  статті  34  Закону 
України    «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 56, 60  Цивільного 
кодексу України,   рішенням  виконавчого комітету   Татарбунарської    міської  ради    
від  20.01.2016  року  № 7 «Про раду опіки  та піклування   при виконавчому  комітеті  
Татарбунарської міської ради», враховуючи   протокол  засідання  ради опіки та 
піклування   від 29.07.2016 року № 5,  виконавчий  комітет  Татарбунарської міської 
ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
               1. Затвердити  висновок ради  опіки  та піклування   виконавчого комітету  
Татарбунарської міської  ради про можливість  виконувати   обов’язки  опікуна   
громадянкою   Загородньою Людмилою  Володимирівною, 1976 року народження  над   
батьком, Дорофєєвим  Володимиром Семеновичем, 1952 року народження,  який  
проживає  за адресою: м. Татарбунари,  вул. Центральна, 47, кв.9,  та  звернутися  з  
поданням  до Татарбунарського  районного суду про призначення   Загородньої Л.В.   
опікуном  над  Дорофєєвим  В.С. 

 
              2.   Контроль  за виконання    цього рішення  залишаю за собою. 

 
 
  
   Міський  голова                                                                                                 
А.П.Глущенко 
 

             



                          
Проект рішення 
підготовлено спеціалістом з 
соціально-економічних 
питань відділу 
бухгалтерського обліку 
виконавчого комітету ( 
апарату) міської ради 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                      

                                                                                                                             
                                                                                                  Додаток  

                                                                            до   рішення   виконавчого  
                                                                                        комітету  Татарбунарської міської 

                                       ради 
                                           № ___ 

                                                                                від  «25 » серпня  2016 року 
                                                    

 

                                                                                                   
                                                         

                                                                      ВИСНОВОК 

             органу опіки   і   піклування   виконавчого  комітету  Татарбунарської  міської ради     
        про  можливість   виконувати   обов’язки   опікуна    громадянкою  Загородньою 
                                     Людмилою    Володимирівною,   1976 року народження 
 
                   

       Розглянувши  заяву  і  надані  документи  згідно чинного законодавства (копія 
паспорта заявника, копія  паспорта  Дорофєєва В.С., довідка  про склад сім’ї  
Загородньої Л.В.., акт обстеження  матеріально-побутових умов проживання 
Загородньої Л.В., акт обстеження  матеріально-побутових умов проживання  Дорофєєва 
В.С., довідка, що Загородня Л.В. не перебуває  на диспансерному обліку у  лікаря-
психіатра «КЗ  «Татарбунарська центральна районна  лікарня»,  довідка  з   «КЗ 
«Татарбунарська центральна районна  лікарня», що Дорофєєв В.С.  перебуває  на  
диспансерному обліку  у лікаря-нарколога  з діагнозом   хронічний алкоголізм,  
алкогольна деградація особистості) громадянкою  Загородньою  Л.В.,   що  Дорофєєв 
В.С.    самостійно     не  здатний  приймати  адекватні  рішення  та  потребує сторонньої  
допомоги.   Дорофєєв  В.С.   проживає   сам  за  адресою: м. Татарбунари, вул. 
Центральна, 47, кв.9.       

                   Загородня  Л.В.   з травня  2016 року    не працює.  По  останньому   місцю 
роботи,   «КЗ  «Татарбунарська ЦРЛ»,   характеризується   позитивно,  має задовільний 
стан  здоров’я, перебуває  в родинних  стосунках  з  Дорофєєвим  В.С.  

               Виходячи  з  вище  вказаного,  орган опіки і піклування   виконавчого  комітету 
      Татарбунарської  міської ради    дійшов  до висновку  про можливість    виконувати 
     обов’язки   опікуна   громадянкою  Загородньою Л.В., 1976 року народження.  
     
      

 
 
 



 
         
    Міський голова                                                                                               А.П.Глущенко 
                          

                      
                                                                                                                                       
                                                                                           

          

 
                                                           УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
25.08.2016                                                                                                                                                     №   

 
Про  утворення   комісії   виконавчого   комітету   Татарбунарської  
міської ради з  перевірки  закладів дрібно-роздрібної  торговельної  
мережі з реалізації шаурми,  хот-догів, пиріжків, тощо на території 
міста 
 
 
 Відповідно до статті 30,  частини шостої статті 59  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», згідно з законами України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення», протоколу № 14 позачергового засідання комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації 
від 01 серпня 2016 року з метою запобігання виникненню і поширенню інфекційних 
хвороб та масових неінфекційних захворювань серед населення міста, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Утворити комісію  виконавчого   комітету  Татарбунарської міської ради з 
перевірки закладів дрібно-роздрібної торговельної мережі з реалізації шаурми,  хот-догів, 
пиріжків, тощо на території міста  у складі, що додається. 
 
 2. Рекомендувати: 

2.2. Татарбунарському відділенню  Арцизського відділу поліції ГУ НП в Одеській 
області посилити роботу по ліквідації місць стихійної торгівлі в місті; 

2.3. Управлінню Держпродспоживслужби в Татарбунарському районі забезпечити 
постійне інформування населення міста щодо заходів з профілактики гострих кишкових 
інфекційних захворювань та харчових отруєнь через засоби масової інформації. 

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

Лєсніченка  О.В. 
 



 
 
 

 
Міський голова         А.П. Глущенко 
 
 
 
 
 
         Додаток 

до рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської 
міської ради  
від 25.08.2016 
№  
 
 

Склад комісії  виконавчого   комітету  Татарбунарської міської ради 
 з перевірки закладів дрібно-роздрібної торговельної мережі з реалізації  шаурми,  

 хот-догів, пиріжків, тощо на території міста 
 
 

Лєсніченко Олександр Вадимович  - заступник міського голови, голова 
комісії; 

 
Борденюк Віалій Миколайович - головний спеціаліст-юрист 

виконавчого комітету (апарату) 
міської ради; член комісії; 

 
Збудчак Анатолій Валентинович - в.о. начальника управління 

Держпродспоживслужби в 
Татарбунарському районі, член 
комісії (за згодою);  

 
Мельник Сергій Валерійович - начальник Татарбунарського 

відділення Арцизського відділу 
поліції ГУ НП в Одеській області, 
член виконавчого комітету, член 
комісії (за згодою); 

 
Очинський Олександр Михайлович - архітектор ПП «Вертикаль», член 

виконавчого комітету, член комісії 
(за згодою). 

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

 



 
                                                           УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
25.08.2016                                                                                                                                                     №   
 

 
Про   запобігання спалаху африканської чуми свиней в м. Татарбунари 
 
 Відповідно до статті 30,  частини шостої статті 59  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», протоколу № 14 позачергового засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної 
адміністрації від 01 серпня 2016 року з метою запобігання спалаху африканської чуми 
свиней в м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ:  
 
 1. Утворити комісію  виконавчого   комітету  Татарбунарської міської ради з   
контролю за додержанням юридичними та фізичними  
особами, діяльність яких пов’язана з обігом свиней,  вимог  у  сфері  поводження  з  
виробничими та побутовими відходами    відповідно   до   закону на території міста 
Татарбунари  у складі, що додається. 
 
 2. Рекомендувати: 

2.2. Татарбунарському відділенню  Арцизського відділу поліції ГУ НП в Одеській 
області посилити роботу по ліквідації місць стихійної торгівлі на території міста; 

2.3. Управлінню Держпродспоживслужби в Татарбунарському районі забезпечити 
постійне інформування населення міста щодо  небезпек, які несе африканська чума через 
засоби масової інформації. 

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

Лєсніченка  О.В. 
 
 
 

 
Міський голова         А.П. Глущенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської 
міської ради  
від 25.08.2016 
№  
 

Склад комісії  виконавчого   комітету  Татарбунарської міської ради 
з   контролю за додержанням юридичними та фізичними особами, діяльність яких 

пов’язана з обігом свиней,  вимог  у  сфері  поводження  з  виробничими та побутовими 
відходами    відповідно   до   закону на території міста Татарбунари  

 
Лєсніченко Олександр Вадимович  - заступник міського голови, голова 

комісії; 
 
Збудчак Анатолій Валентинович - в.о. начальника управління 

Держпродспоживслужби в 
Татарбунарському районі, член 
комісії (за згодою); 

  
Мельник Сергій Валерійович - начальник Татарбунарського 

відділення Арцизського відділу 
поліції ГУ НП в Одеській області, 
член виконавчого комітету, член 
комісії (за згодою); 

 
Очинський Олександр Михайлович - архітектор ПП «Вертикаль», член 

виконавчого комітету, член комісії 
(за згодою); 

 
Школа Роман Вікторович - начальник Татарбунарського 

міськрайонного сектору Головного 
управління державної служби 
надзвичайних ситуацій України в 
Одеській області, член виконавчого 
комітету, член комісії (за згодою). 

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

 
   

 

 



 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

25.08.2016                                                                №  
 
Про   надання     дозволу   на  укладання  договору      про  залучення  
коштів замовника Негой Г.С. на розвиток  інженерно – транспортної 
та соціальної  інфраструктури міста Татарбунари 
 

            Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положенням про порядок залучення коштів замовників (забудовників) на розвиток інженерно-
транспортної  та соціальної інфраструктури міста (села), затвердженого рішенням сесії Татарбунарської 
міської ради від 26.02.2010 №665-V «Про пайову участь (внесків) замовників у створені і розвитку 
інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури м. Татарбунари» з наступними змінами, 
затвердженими рішенням Татарбунарської міської ради від 10.02.2012 № 343- VI, розглянувши заяву 
Негой Г.С., виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 

1. Татарбунарському міському голові укласти договір про залучення коштів 
замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 
Татарбунари з Негой Г.С. 

 

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

 

 

 

Міський голова                                                                                     А.П.Глущенко  

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 

 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 
 

25.08.2016                      №   
 
 

Про надання  дозволу на проведення благоустрою 
в  центральному парку м. Татарбунари,  за  заявою  
ФОП Абрамової  Н.П. 
 
 

Керуючись статтями 31, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею  10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розглянувши 
клопотання та подані документи ФОП Абрамової Надії Пилипівні на проведення 
благоустрою в центральному парку м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 

 
 

ВИРІШИВ: 
 

 1. Надати дозвіл ФОП Абрамовій Надії Пилипівні на проведення благоустрою зі 
встановлення фігурних елементів мощення в центральному парку м. Татарбунари, згідно 
поданої схеми, на загальній площі 60.0 кв. м., за власні кошти для загального, 
безоплатного користування громадою міста. 
 

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

 

                                                                     

 



 

 
УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 

 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 
 

25.08.2016                        №   
 
 

Про надання  дозволу на проведення благоустрою 
в  центральному парку м. Татарбунари,  за  заявою  
ФОП  Мукієнка Аксентія Федоровича  
 
 

Керуючись статтями 31, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею  10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розглянувши 
клопотання та подані документи ФОП  Мукієнка Аксентія Федоровича на проведення 
благоустрою в центральному парку м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 

 
 

ВИРІШИВ: 
 

 1. Надати дозвіл ФОП  Мукієнку Аксентію Федоровичу на проведення 
благоустрою зі встановлення фігурних елементів мощення в центральному парку м. 
Татарбунари, згідно поданої схеми, на загальній площі 200.0 кв. м., за власні кошти для 
загального, безоплатного користування громадою міста. 
 

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

 

 

 



 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

25.08.2016                                                                № 139 
 

Про       затвердження        паспорту     прив’язки  
групи    тимчасових    споруд     для     здійснення 
підприємницької     діяльності    та     приміщень 
обслуговувань пасажирів на міській автостанції   
 

 

         Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2014 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»,  який зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, Положенням про 
порядок розміщення  малих архітектурних форм в м. Татарбунари, затвердженим 
рішенням Татарбунарської міської ради № 807-V від 23.09.2010 року, рішення 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 31.07.2014 року № 43 «Про 
розробку паспорта прив’язки розміщення групи тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності та приміщень обслуговування пасажирів на міській 
автостанції в м. Татарбунари за клопотанням ТОВ «ТЕКА», розглянувши заяву ТОВ 
«ТЕКА» від 19.08.2016 року про затвердження паспорту прив’язки, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  
            1. Внести зміни в пункт 2 рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради від 31.07.2014 року № 43 « Про розробку паспорта прив’язки розміщення групи 
тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та приміщень 
обслуговування пасажирів на міській автостанції в м. Татарбунари за клопотанням ТОВ 
«ТЕКА» виклавши його в наступній редакції:  

«2. «Зобов’язати ТОВ «ТЕКА» надати на засідання виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради паспорт прив’язки групи тимчасових споруд для здійснення підприємницької 
діяльності та приміщень обслуговування пасажирів на міській автостанції м. Татарбунари 
вул. Степова, 2.» 

 



            2. Затвердити паспорт прив’язки групи тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності та приміщень обслуговування пасажирів на міській 
автостанції м. Татарбунари, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Степова, 2. 

            3. Надати ТОВ «ТЕКА» дозвіл на розміщення групи тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької діяльності та приміщень обслуговування пасажирів на 
міській автостанції м. Татарбунари, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. 
Степова, 2. 

            4. Зобов’язати ТОВ «ТЕКА» до 1 листопада 2016 року привести в належний стан 
аварійну, нежитлову будівлю «Автобусна станція», загальною площею 408,1 м. кв. або 
здійснити її демонтаж відповідно до вимог чинного законодавства. 

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

 

Міський голова                                                                                    А. П. Глущенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


