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Порядок денний 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

27.10.2016         14.00 

1. Про підсумки виконання міського  бюджету за  9 місяців 2016 року. 
2. Про   підсумки виконання   основних показників     програми      соціально -  

економічного         м. Татарбунари  за  9 місяців   2016  року. 
3. Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для розробки паспорту прив’язки 

групи тимчасових споруд для  провадження підприємницької діяльності в м. Татарбунари, 
по вулиці Степова, район АЗС «ОКТАН», за заявою фізичної особи – підприємця 
Сиротенка Сергія Олександровича. 

4. Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для розробки паспорту прив’язки 
тимчасової споруди для  провадження підприємницької діяльності в м. Татарбунари, по 
вулиці Горького, район кіоску «Газвода», за заявою Головацького Дмитра Дмитровича. 

5. Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для розробки паспорту прив’язки 
пересувної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності в м. 
Татарбунари, по вулиці 23 Серпня, за заявою Попової Оксани Олександрівни. 

6. Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для розробки паспорту прив’язки 
пересувної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності в м. 
Татарбунари, по вулиці 23 Серпня, за заявою Попової Оксани Олександрівни. 

7. Про надання дозволу на збір вихідних даних для проектування благоустрою біля 
групи тимчасових споруд  в м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, 51, за заявою 
фізичної особи - підприємця Мукієнко Романа Миколайовича. 

 8. Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для розробки паспорту прив’язки 
тимчасової споруди індивідуального гаражу  в м. Татарбунари, вул. Верхня, 2, за заявою 
Фаріонової Людмили Іванівни. 

9. Про надання дозволу на розміщення рекламного указника-мимоходу в м. 
Татарбунари, вул. Центральна, 22-а, за заявою фізичної особи - підприємця Мукієнко 
Романа Миколайовича. 

10.  Про неналежне використання житлового фонду по  вулиці  Лесі  Українки,  35,   
м. Татарбунари. 

11. Про  внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської  міської ради від 29.09.2916 № 143 «Про внесення змін та доповнень до 
Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Татарбунари, затверджених рішенням 
виконавчого комітету від 20.09.2007 р. № 237». 

12. Про надання адресної матеріальної допомоги  жителям  міста. 
13. Про  внесення   змін  та   доповнень   до  рішення  виконавчого комітету  від  

28.04.2016  № 54 « Про затвердження  Положення про порядок  надання  адресної        
матеріальної          допомоги      мешканцям   м. Татарбунари». 

14. Різне. 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий   комітет 
  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 
27.10. 2016          №  
 
Про підсумки виконання міського  
бюджету за  9 місяців 2016 року 
 

Відповідно статті 28, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію 
головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
міської ради Лютикової Л.С.  «Про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 
2016 року», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) міської ради Лютикової Л.С.  «Про підсумки виконання міського 
бюджету за 9 місяців 2016 року» взяти до відома (додається). 

 
 2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою 
 
 
Міський голова        А.П. Глущенко  
 

Проект рішення підготовлено відділом 
бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий   комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.10.2016                  №  
 
 

 
                                                    
 
 
 
 

 
    Керуючись   пунктом   24   статті  28  Закону України   «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями  міської  ради  від  22.12.2015р.  № 9-VII  «Про  
міський  бюджет  на  2016 рік»,  від   22.02.2016 року № 44-VII  «Про програму  соціально-
економічного  розвитку м. Татарбунари  на 2016 рік»  
 
   В И Р І Ш И В : 
 

1. Інформацію  про  виконання  Програми  соціально - економічного    розвитку 
міста  Татарбунари  за   9 місяців   2016  року   взяти  до  відома  (додається). 

 
2. Контроль за виконанням   цього  рішення  покласти  на заступника  міського 

голови  Лєсніченко О.В. 
 

 
 
 
 Міський голова                                                                                               А.П.Глущенко 
 
 

Проект рішення підготовлено 
відділом бухгалтерського обліку 
виконавчого комітету (апарату) 
міської ради 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            

Про   підсумки виконання   основних 
показників     програми      соціально -  
економічного         м. Татарбунари  за  
9 місяців   2016  року 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕТ  РІШЕННЯ 

 
 27.10.2016                                  №  

     
 

 
 
 
 
 
 

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 фізичної особи – підприємця Сиротенка Сергія Олександровича, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Сиротенко Сергію 
Олександровичу, на збір вихідних даних для розробки паспорту прив’язки групи 
тимчасових споруд для  провадження підприємницької діяльності в м. Татарбунари, по 
вулиці Степовій, район АЗС «ОКТАН»,  орієнтовною площею 150 кв. м на площі 
благоустрою 0,10 га (згідно план – схеми М 1:500). 

2. Зобов’язати замовника: 
 
2.1. Отримати належні вихідні дані – паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, 

виданий відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та ЖКГ 
Татарбунарської райдержадміністрації, погоджений з КП «Водопостачальник», ПАТ 
«Укртелеком»,  ПАТ «Атраком», Татарбунарськими районними електричними мережами.  

2.2. Погодити демонтаж ємностей з суміжним землекористувачем ТОВ «Октан». 
2.3. До виконання робіт приступити після затвердження паспорту прив’язки сесією 

міської ради з наступним прийняттям об’єкта в експлуатацію у порядку, визначеному 
чинним законодавством та укладанням договору про пайову участь (внесок) у розвиток 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Татарбунари. 

 
             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 зборів виконавчого комітету 
(апарату) міської ради 

Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для 
розробки паспорту прив’язки групи тимчасових 
споруд для  провадження підприємницької діяльності 
в м.Татарбунари, по вулиці Степова, район АЗС 
«ОКТАН», за заявою фізичної особи – підприємця 
Сиротенка Сергія Олександровича 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕТ  РІШЕННЯ 

 
 27.10.2016                                  №  

     
 

 
 
 
 

 
 

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 громадянина Сосни Євгенія Володимировича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Головацькому Дмитру Дмитровичу, на збір вихідних даних для 
розробки паспорту прив’язки  тимчасової споруди для здійснення підприємницької 
діяльності в м. Татарбунари, район кіоску «Газвода», по вулиці вул. Горького, 21-а, 
орієнтовною площею 16 кв. м (згідно план – схеми М 1:500). 

2. Зобов’язати замовника: 
 
2.1. Отримати письмову згоду на розміщення тимчасової споруди від власників та 

орендарів суміжних земельних ділянок з кадастровими номерами 5125010100:02:004:0135 
та 5125010100:02:004:0030. 

2.2. Отримати належні вихідні дані – паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, 
виданий відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та ЖКГ 
Татарбунарської райдержадміністрації,  погоджений з КП «Водопостачальник», ПАТ 
«Укртелеком»,  ПАТ «Атраком», Татарбунарськими районними електричними мережами.  

2.3. До виконання робіт приступити після затвердження паспорту прив’язки сесією 
міської ради з наступним прийняттям об’єкта в експлуатацію у порядку, визначеному 
чинним законодавством та укладанням договору про пайову участь (внесок) у розвиток 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Татарбунари. 

 
             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 зборів 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для 
розробки паспорту прив’язки тимчасової споруди для  
провадження підприємницької діяльності в 
м.Татарбунари, по вулиці Горького, район кіоску 
«Газвода», за заявою Головацького Дмитра 
Дмитровича 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕТ  РІШЕННЯ 

 
 27.10.2016                                  №  

     
 

 
 
 
 
 

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 Попової Оксани Олександрівни, мешканки м.Татарбунари, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл Поповій Оксані Олександрівні, на збір вихідних даних для 
розробки паспорту прив’язки  тимчасової споруди (пересувної) для провадження 
підприємницької діяльності – з продажу кондитерських виробів в м. Татарбунари, в районі 
вулиці 23 Серпня, 46, орієнтовною площею 15 кв. м (згідно план – схеми М 1:500). 

2. Зобов’язати замовника: 
 
2.1. Отримати належні вихідні дані – паспорт прив’язки тимчасової споруди, 

виданий відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та ЖКГ 
Татарбунарської райдержадміністрації, погоджений з КП «Водопостачальник», ПАТ 
«Укртелеком», ПАТ «Атраком», Татарбунарськими РЕМ. 

 
2.2. До виконання робіт приступити після затвердження паспорту прив’язки сесією 

міської ради з наступним прийняттям об’єкта в експлуатацію у порядку, визначеному 
чинним законодавством та укладанням договору про пайову участь (внесок) у розвиток 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Татарбунари. 

 
             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 зборів виконавчого комітету 
(апарату) міської ради 

Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для 
розробки паспорту прив’язки пересувної тимчасової 
споруди для провадження підприємницької діяльності 
в м.Татарбунари, по вулиці 23 Серпня, за заявою 
Попової Оксани Олександрівни 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕТ РІШЕННЯ 

 
 27.10.2016                                  №  

     
 

 
 
 
 
 

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 Попової Оксани Олександрівни, мешканки м. Татарбунари, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл Поповій Оксані Олександрівні, на збір вихідних даних для 
розробки паспорту прив’язки  тимчасової споруди (пересувної) для провадження 
підприємницької діяльності – з продажу кондитерських виробів в м. Татарбунари, по 
вулиці Василя Тура, район ресторану, орієнтовною площею 10 кв. м (згідно план – схеми 
М 1:500). 

2. Зобов’язати замовника: 
 
2.1. Отримати належні вихідні дані – паспорт прив’язки тимчасової споруди, 

виданий відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та ЖКГ 
Татарбунарської райдержадміністрації, погоджений з КП «Водопостачальник», ПАТ 
«Укртелеком», ПАТ «Атраком», Татарбунарськими РЕМ. 

 
2.2. До виконання робіт приступити після затвердження паспорту прив’язки сесією 

міської ради з наступним прийняттям об’єкта в експлуатацію у порядку, визначеному 
чинним законодавством та укладанням договору про пайову участь (внесок) у розвиток 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Татарбунари. 

 
             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 зборів виконавчого комітету 
(апарату) міської ради 

Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для 
розробки паспорту прив’язки пересувної тимчасової 
споруди для провадження підприємницької діяльності 
в м.Татарбунари, по вулиці 23 Серпня, за заявою 
Попової Оксани Олександрівни 
 



           7 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
27.10.2016          №_____ 
 
Про надання дозволу на збір вихідних даних для 
проектування благоустрою біля групи тимчасових споруд  в 
м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, 51, за заявою 
фізичної особи - підприємця Мукієнка Романа Миколайовича 

 
     Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

статтею 10, абзацом 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Мукієнка Романа Миколайовича, 
мешканця м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Надати дозвіл фізичній особі - підприємцю Мукієнку Роману Миколайовичу на 
збір вихідних даних для проектування благоустрою біля групи тимчасових споруд за 
адресою: м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, 51, на земельній ділянці з кадастровим 
номером 5125010100:02:003:0110.  

 2. Мукієнку Р.М.  погодити питання проведення робіт з благоустрою з  відділом 
містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та ЖКГ Татарбунарської 
райдержадміністрації, КП «Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Атраком», 
Татарбунарськими РЕМ. 

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

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

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

 
Міський голова        А.П.Глущенко 
 

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

 

 

 



8 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

27.10.2016                                     №  
     

 
 

 
 
 
 

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 Фаріонової Людмили Іванівни, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл Фаріоновій Людмилі Іванівні, на збір вихідних даних для 
розробки паспорту прив’язки  тимчасової споруди – індивідуального гаражу орієнтовною 
площею 50 кв. м, за адресою: м. Татарбунари, вулиця Верхня, 2, в районі 
багатоповерхового будинку, (згідно план – схеми М 1:500). 

2. Зобов’язати замовника: 
2.1. Отримати письмову згоду на розміщення тимчасової споруди від всіх 

власників квартир багатоквартирного будинку за адресою: м. Татарбунари, вулиця 
Верхня, 2. 

2.2. Отримати належні вихідні дані – паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, 
виданий відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та ЖКГ 
Татарбунарської райдержадміністрації, погоджений з КП «Водопостачальник», ПАТ 
«Укртелеком»,  ПАТ «Атраком», Татарбунарськими районними електричними мережами.  

2.3. До виконання робіт приступити після затвердження паспорту прив’язки сесією 
міської ради з наступним прийняттям об’єкта в експлуатацію у порядку, визначеному 
чинним законодавством законодавством та укладанням договору про пайову участь 
(внесок) у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. 
Татарбунари. 

 
             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 зборів виконавчого комітету 
(апарату) міської ради 

Про  надання  дозволу на збір вихідних даних для 
розробки паспорту прив’язки тимчасової споруди 
індивідуального гаражу  в м. Татарбунари, вул. 
Верхня, 2, за   заявою Фаріонової   Людмили   Іванівни 
 



           9 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
27.10.2016р.         №_____ 

 
Про надання дозволу на розміщення рекламно-
інформаційного указника в м. Татарбунари, вул. Центральна, 
22-а, за заявою фізичної особи - підприємця Мукієнка Романа 
Миколайовича 

 
     Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішенням Татарбунарської 
міської ради від 30.09.2007 року № 237- V «Про зовнішню рекламу у м. Татарбунари»,  
розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Мукієнка Романа Миколайовича, 
мешканця м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл фізичній особі - підприємцю Мукієнку Роману Миколайовичу 
на розміщення рекламно-інформаційного указника  в м. Татарбунари, вул. Центральна, 22-
а, район магазину «Мастер Сан» (згідно план-схеми). 

2. Зобов’язати Мукієнка Р.М. укласти з міською радою короткостроковий договір 
оренди конструктивних елементів благоустрою площею 1 кв. м. 

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

 
Міський голова         А.П.Глущенко 
 

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



          10 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
 
29.09.2016                                                                №_________ 
 
Про неналежне використання житлового фонду 
по  вулиці  Лесі  Українки,  35,   м. Татарбунари 
 
           Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 15, 30  Житлового кодексу Української РСР, наказу 
державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 
17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових 
територій», листа департаменту ДАБІ в Одеській області від 23.08.2016 № 1015-05/1-
14118, звернень мешканців багатоквартирного одноповерхового будинку по вулиці Лесі 
Українки, 35, Конопльовой Ж.М. від 19.05.2016 № К- 374, Тараніної Л.О., Нікіфорчук 
О.Ю. від 03.06.2016 №  Т-522, Тимченко В.Д. від 03.06.2016 №  Т-521, Конопльовой Ж.М., 
Нікіфорчук О.Ю., Тараніної Л.О., Коробкін А.І. від 08.07.2016 № 686,  виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 

        В И Р І Ш И В :  

1. Визнати неналежне використання власником Давидовою Г.В. частки в 
домоволодінні, розташованої за адресою: м. Татарбунари  вул. Лесі Українки, 35 під 
розміщення  закладу громадського харчування «Піцерія». 
 

2. Доручити головному спеціалісту юристу виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради Борденюку В.М. звернутися до суду щодо належного 
використання частки домоволодіння Давидовою Г.В. відповідно до вимог чинного 
законодавства та припинення в ній  діяльності закладу «Піцерія». 
 
            3.         Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
Міський голова                                                                                                 А.П.Глущенко  
 
 
 
                                                                               Проект підготовлено головним спеціалістом             

                                                                          юристом виконавчого комітету (апарату) 
                                                     Татарбунарської міської ради 

 
 

          



          11 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.10.2016                                                                №_________ 
 
Про  внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Татарбунарської  
міської ради від 29.09.2916 № 143 «Про внесення змін та доповнень до Правил 
розміщення зовнішньої реклами у м. Татарбунари, затверджених рішенням виконавчого 
комітету від 20.09.2007 р. № 237» 
 
           Керуючись пунктом 13 статті 30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пунктом 1 статті 16 Закону України «Про рекламу», з 
метою приведення до вимог чинного законодавства, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 

1. Внести  такі зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської  міської ради від 29.09.2916 № 143 «Про внесення змін та доповнень до 
Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Татарбунари, затверджених рішенням 
виконавчого комітету від 20.09.2007 р. № 237»: 

 
1.1. назву рішення викласти в наступній редакції: «Про Правила розміщення 

зовнішньої реклами у м. Татарбунари»; 
 
            1.2. пункт 1 викласти в наступній редакції: «Рекомендувати сесії  Татарбунарської 
міської ради  внести до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Татарбунари, 
затверджених рішенням сесії Татарбунарської міської ради від 20.09.2007 р. № 237 такі 
зміни та доповнення: 
 

1.1. пункт 10 абзацу 2 викласти в наступній редакції: «Робочий орган протягом 
двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, 
зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого у встановленому 
порядку дозволу за встановленою Типовими правилами формою». 
 

1.2. пункт 10 абзац 4 викласти в наступній редакції: «У разі прийняття рішення про 
відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із 
зазначенням підстав, передбачених законом. Строки видачі дозволу або надання 
письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів». 
 

1.3. пункт 16 абзацу 2 викласти в наступній редакції: «Робочий орган погоджує 
дозвіл». 

1.4. пункт 22 викласти в наступній редакції: «видача (відмова у видачі, 
переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої 



реклами здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності». Згідно з частиною 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності» підставами для відмови у видачі документа 
дозвільного характеру є:                   

 
                подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів,необхідних для 
одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним 
переліком; 
                 виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних 
відомостей; 

 
                 негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або 
інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного 
характеру. 
               Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа 
дозвільного характеру. Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, 
не передбаченими законами, не допускається. 
            У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для 
відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів 
здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня 
отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі 
документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що 
стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, якщо інше не 
встановлено законом. 
             При повторному розгляді документів не допускається відмова видачі документа 
дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомлені 
заявнику ( за винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, 
що стали підставою для попередньої відмови).   
 

1.5. пункт 27 викласти в наступній редакції: «Підстави та порядок переоформлення 
документа дозвільного характеру визначено частиною 8 ст. 4-1 Закону України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності». 
 

1.6. пункт 30 виключити. 
 
1.7. пункт 29 викласти в наступній редакції: «Строк дії дозволу продовжується 

тільки на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця 
розповсюджувачу зовнішньої реклами у разі зміни містобудівної ситуації, проведення 
реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу. 

 
1.8. пункт 31 виключити. 
 
1.9. підпункти 34.5 та 34.6 виключити, вважати підпункти 34.7,34.8,34.9,34.10, 

34.11,34.12,34.13,34.13,34.14, 34.15 підпунктом 34.5, 34.6,34.7, 34.8,34.9,34.10, 
34.11,34.12,34.13,34.13». 
 
            2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
Міський голова                                                                                                 А.П. Глущенко  

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



12 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий   комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

29.09.2016         №_______ 
 

 
 
                                                 

 
             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,  поховання   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 
 
 

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

 
 

 
                                                                                                             
 

Про надання адресної матеріальної 
допомоги  жителям  міста 
 



                                                                                         Додаток  
                                                                                  до   проекту рішення   виконавчого  
                                                                                 комітету  Татарбунарської міської 

                              ради 
                                            від  27.10.2016 

                      №____ 
                                                    

С П И С О К 
               жителів міста  на  надання  матеріальної  допомоги   на  лікування, поховання  та  

вирішення   соціально - побутових     проблем    в   жовтні   2016  року 

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

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначення 
допомоги 

Сума 
Грн. 

      
      
      
      
      
      

      



13 питання  
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
27.09.2016          №___ 
         

 
Про  внесення   змін  та   доповнень   до  рішення  
виконавчого комітету  від  28.04.2016  № 54 « Про 
затвердження  Положення про порядок  надання  
адресної        матеріальної          допомоги      мешканцям    
м. Татарбунари»   

 
          Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 34,  частиною шостою  
статті 59  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  для 
забезпечення виконання  рішення  міської ради  від 18.01.2016 року № 23-
VII «Про затвердження   міської програми   «Милосердя в дії» на 2016-2020 
роки» та  з метою  визначення  та врегулювання  порядку надання адресної 
матеріальної  допомоги  мешканцям м. Татарбунари  
 
ВИРІШИВ: 
 
         1. Внести наступні зміни та  доповнення  до рішення  виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради  від  28.04.2016 № 54  «Про  
затвердження  Положення про порядок надання адресної матеріальної  
допомоги   мешканцям м.  Татарбунари»:  

- доповнити розділ 1 пунктом 1.11 наступного змісту: «1.1.Інші види 
матеріальної допомоги, які  не  передбачено  даним  Положенням  з 
підтвердженням  статусу  заявника  та  наявності   пакета  документів,  що  
визначають  його матеріальне  становище».    

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

      
Проект рішення підготовлено відділом 
бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) міської ради  
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