
                                                                

 
                                                        УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 

   ПРПОЕКТ РІШЕННЯ 
27.10.2016          №  
 
 
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  
«Капітальний ремонт адміністративного будинку міської 
 ради в м. Татарбунари Одеської області»   
 
         Відповідно до статті 31, частини шостої  статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»  розглянувши проектно - кошторисну документацію  
«Капітальний ремонт адміністративного будинку міської ради в м. Татарбунари Одеської 
області», виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради 
 
ВИРАШИВ: 
 

1. Затвердити  проектно - кошторисну документацію  «Капітальний ремонт 
адміністративного будинку міської ради в м. Татарбунари Одеської області»  загальною 
кошторисною вартістю _______  тис. грн., у тому числі: будівельні роботи _______ тис. 
грн.; інші витрати  _______ тис. грн.  
 
     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 

 
 

 
 
  
 

       
 
 



15 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
27.10.2016                          №  
 
Про надання  дозволу на спил дерева в         
м. Татарбунари, вул. Князєва, 31, за заявою  
Дечева Олексія Івановича 
 
 
 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: м. Татарбунари, 
вул. Князєва, 31, виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл  Дечеву Олексію Івановичу на спил дерева, що знаходиться  на 
вулиці  біля будинку за адресою: м. Татарбунари, вул. Князєва, 31. 

 
2. Зобов’язати  Дечева О.І, за погодженням з Управлінням майном комунальної 

власності та забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради, висадити  
компенсаційні дерева. 
  

3. 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 

 
 
 
 
 

 



        
16 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.10.2016                                  №  
     

 
 

 
 
 

Відповідно до статі 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 10, абзацу 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Сиротенка 
Олександра Олександровича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
ВИРІШИВ: 
 

 1. Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Сиротенку Олександру 
Олександровичу, на збір вихідних даних для проектування благоустрою території для  
провадження підприємницької діяльності з продажу непродовольчих товарів в м. 
Татарбунари, за адресою м. Татарбунари, ріг вулиці капітана Салтикова -  вулиці Степова, 
9, орієнтовною площею благоустрою 275 кв. м (згідно план – схеми М 1:500). 

1. Зобов’язати замовника: 
2.1. Отримати належні вихідні дані на проектування благоустрою погоджені 

відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства , будівництва 
та інфраструктури Татарбунарської райдержадміністрації, КП «Водопостачальник», ПАТ 
«Укртелеком», ПАТ «Атраком», Татарбунарськими районними електричними мережами.  

 
 2.2.Проектом благоустрою передбачити облаштування тротуару для пішоходів. 
2.3. Подати проект благоустрою на затвердження виконавчому комітету 

Татарбунарської  міської ради. 
2.3. Укласти договір пайової участі на утримання об’єкту благоустрою за адресою 

м. Татарбунари, ріг вулиці капітана Салтикова -  вулиці Степова, 9, площею благоустрою 
275 кв. м. 

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

Проект підготовлений земельним відділом 
та з питання надходження податків та 
борів виконавчого комітету (апарату) 
міської ради 

Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для 
проектування благоустрою в м. Татарбунари, ріг 
вулиці капітана Салтикова -  вулиці Степова, 9, за 
заявою фізичної особи – підприємця Сиротенка 
Олександра Олександровича 


