
питання порядку денного                                                                                 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 24.11.2016                                  №  
     

 
 

 
 

 
 

 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 фізичній особі – підприємцю Сиротенко Сергію Олександровичу 
дозвіл 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»,  з орієнтовною площею 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: 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 . 
2.4. Укласти договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою. 

  
             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 
 



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 
15.12.2016                                                                №_________ 
 
Про  надання дозволу на купівлю будинку  
 
           Керуючись статтею 177 Сімейного кодексу України,  підпунктом 4 пункту 
“б”  статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статями 17, 18 
Закону України «Про охорону дитинства», постановою Кабінету Міністрів України від 24 
вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини», розглянувши заяву Сиротенко Наталі Євстафіївни від 28.11.2016 
року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 
            1. Надати Сиротенко Наталі Євстафіївні дозвіл на придбання будинку на ім’я 
неповнолітнього сина Сиротенко Данила Олександровича, 05.12.2003 року народження по 
вулиці Новоселів, 16 м. Татарбунари. 
 
            2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова                                                                                                 А.П.Глущенко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
15.12.2016 р.                                                             №______  

                                
Про присвоєння адреси  
 
            Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Слободянюк Олександри Семенівни, що проживає за 
адресою: Одеська область, м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської 
ради 
 
В И Р І Ш И В :  

 
1. Присвоїти адресу гаражу та господарським спорудам розташованими в м. 

Татарбунари, по вулиці Степова, 23/1  
 

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

 

Міський голова                                 А.П.Глущенко 

 

 

 

 

 

Проект підготовлений головним спеціалістом – юристом 
 виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 

 
 


