
Доповнення до порядку денного  
засідання виконавчого комітету 

 
23.03.2017       14-00 

 
 
10. Про виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку». 
11. Про стан організації обслуговування населення в кафе-магазині «Мелроуз». 
12. Про  затвердження ескізного проекту з  благоустрою  території  цвинтарю м. 

Татарбунари. 
13. Про надання дозволу на збір вихідних даних для проектування реконструкції 
житлового будинку, за заявою Васильця Дмитра Івановича. 

14. Про затвердження схеми благоустрою по вул.23 Серпня в м. Татарбунари за 
заявою Марцевої Олени Василівни. 

15. Про доцільність розміщення тимчасової споруди для провадження 
підприємницької  діяльності по вул. 23 Серпня в м. Татарбунари за заявою фізичної 
особи – підприємця Мельниченко Марії Костянтинівни. 

16. Про доцільність розміщення тимчасової споруди для провадження 
підприємницької  діяльності по вул. 23 Серпня в м. Татарбунари за заявою фізичної 
особи – підприємця Чумаченко Алли Іванівни. 

17. Про доцільність розміщення тимчасової споруди зупиночного комплексу по вул. 
Горького в м. Татарбунари за заявою Жарана Руслана Петровича. 

18. Про надання дозволу на збір вихідних даних для  проектування благоустрою 
прилеглої території паспорту прив’язки в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи – 
підприємця Мойсєєва Івана Володимировича. 

19. Про надання згоди на сезонну торгівлю в м.Татарбунари, за заявою фізичної 
особи-підприємця Мукієнко Алли Андріївни. 

20. Про затвердження Порядку видачі довідки про  наявність у житловому 
приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           10 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
  РІШЕННЯ 

 
 30.03.2017            №  

Про виконання Закону України «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному 
будинку» 
 

Відповідно до статей 29, 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з метою організації 
виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», розглянувши рекомендації адміністративної колегії 
Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Взяти до відома, що відповідно до Закону України «Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартирному будинку», необхідно до 6 липня 2017 року вжити 
організаційних заходів щодо визначення форми управління багатоквартирними 
будинками. 

 
2. Запропонувати депутатам Татарбунарської міської ради, заступнику міського 

голови Лєсніченко О.В., головному спеціалісту – юристу  виконавчого комітету (апарату) 
міської ради Борденюку В.М., відділу діловодства та контролю – секретаріатом ради та 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради (Бондаренко Ю.О.), керівникам КП 
«Водопостачальник» (Кобушкіна Т.О.), УМКВ та ЗБ міста Татарбунари (Даскалєску О.Є.), 
КП «Бесарабія»: 

 
2.1. організувати інформаційну - роз’яснювальну роботу серед власників квартир та 

нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках щодо положень та порядку 
реалізації Закону. 

 
2.2. розглянути питання щодо створення комунальних управляючих компаній, в 

тому числі шляхом внесення змін до статутних документів існуючих комунальних 
підприємств в частині здійснення функцій управління багатоквартирним будинком. 

 
2.3. вжити заходів щодо забезпечення виконання: 
 
частини 9 статті 10 Закону в частині зберігання виконавчим комітетом міської ради 

одного примірника протоколу зборів співвласників з питань управління багатоквартирним 
будинком та розміщення результативної частини рішення, прийнятого зборами 
співвласниками, на офіційному веб-сайті; 

 



частини 5 статті 13 Закону в частині призначення виконавчим комітетом міської 
ради управителя багатоквартирного будинку на конкурсних засадах у разі якщо до 1 липня 
2017 року співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання 
співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком; 

2 
 

2.4. довести до відома об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, що у 
відповідності з частиною 3 статті 13 Закону статути об’єднання співвласників будинку, 
затверджені до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому 
Закону. 

 
2.5. взяти до відома, що Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України видані накази: 
 
від 25 серпня 2015 року № 203 «Про затвердження форми протоколу зборів 

співвласників багатоквартирного будинку» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
від 08.09.2015 за № 1083/27528; 

 
від 23 вересня 2015 року № 238 «Про внесення змін до Типового статуту 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України від 08.10.2015 за № 1220/27665. 

 
3. Головному спеціалісту – юристу  виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Борденюку В.М. забезпечення надання консультативної - методичної допомоги у реалізації 
положень Закону. 

  
4. Контроль за виконанням даного 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          11 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

       
23.03.2017                                  № 

 
Про стан організації обслуговування 
населення в кафе-магазині «Мелроуз»  
 

Відповідно ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 24 
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення», п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 «Про 
затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування населення», керуючись ст. 30 п.2 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши колективне звернення мешканців міста 
Татарбунари, лист Татарбунарського відділення поліції Арцизького відділу поліції ГУНП 
в Одеській області, з метою усунення порушень громадського порядку у нічний час доби, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Встановити режим роботи кафе-магазину «Мелроуз», розташованого по вулиці 
Князєва 39, а на території м. Татарбунари, в межах часу з 07-00 до 23-00 години (за 
погодженням із власником). 

 
2. Власнику закладу кафе-магазину «Мелроуз»,  у відповідність п. 1 даного рішення, 

у встановленому порядку привести режим роботи закладу. 
 

3. Власнику кафе-магазину «Мелроуз», забезпечити зовнішнє освітлення та 
встановлення контейнера для збору сміття, дотримання громадського порядку, 
санітарного стану прилеглої території, встановлення камер відеоспостереження та 
«тривожної кнопки». 

 
4. Татарбунарського відділення поліції Арцизького відділу поліції ГУНП в Одеській 

області активізувати роботу щодо вжиття заходів до порушників встановленого режиму 
роботи згідно чинного законодавства. 

 
        5.  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 



          12 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
23.03.2017           №   

 
 
 

 
 

 
Керуючись підпунктом 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  абзацем 7 частини 4  статті 36 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», розглянувши  ескізний проект з благоустрою території 
цвинтарю  м. Татарбунари, що розроблений ПП «Вертикаль-Е», виконком 
Татарбунарської міської ради 

 
В И Р І Ш И В :  
 

 1. Затвердити  ескізний проект  з благоустрою  території  цвинтарю  м. 
Татарбунари, що розроблений ПП «Вертикаль» (додається) 

 
2. Дозволити Управлінню майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою у місті Татарбунарської міської ради та  фізичній особі - підприємцю 
Глибишину  Павлу Анатолійовичу, фізичній особі - підприємцю Руденко Ірині Дмитрівні 
за погодженням з Управлінням майном комунальної  власності та забезпечення 
благоустрою у місті  проводити благоустрій у відповідності із затвердженим  ескізним 
проектом з  благоустрою території  цвинтарю  м. Татарбунари. 

 
3. 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 
 

 
 

Про  затвердження ескізного проекту з  благоустрою  
території  цвинтарю м. Татарбунари 



                                            13 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
23 .03.2017р.                                                                                          №  

                                
 

Про надання дозволу на збір вихідних даних 
для проектування реконструкції житлового 
будинку, за заявою Васильця Дмитра 
Івановича. 
 
 
 
            Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31, пункту 38 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29 Закону України «Про 
регулювання  містобудівної діяльності», статті 14 Закону України «Про основи 
містобудування», статті 10, абзацу 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», розглянувши заяву громадянина  Васильця Дмитра 
Івановича, мешканця м.Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 

 
 

ВИРІШИВ 
 
1. Надати дозвіл Васильцю Дмитру Івановичу на збір вихідних даних для 

проектування реконструкції житлового будинку, за адресою: м.Татарбунари, вулиця 
Новоселів, 16. 

 
2. Зобов’язати  Васильця Дмитра Івановича після розробки проекту реконструкції 

житлового будинку отримати згоду Татарбунарської міської ради на розміщення нового 
об’єкту.  

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника   міського 

голови Лєсніченко О.В. 

 

 

Міський голова                    А.П.Глущенко 

 
 
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 



14 питання  
 

 
 
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 23.03.2017р.                                                                                          №  

                               
 

Про затвердження схеми 
благоустрою по вул.23 Серпня 
в м. Татарбунари за заявою 
Марцевої Олени Василівни. 
 
Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 29 Закону України «Про регулювання  
містобудівної діяльності», статті 14 Закону України «Про основи містобудування», 
статті 10, абзацу 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши заяви та графічні матеріали Марцевої Олени 
Василівни, мешканки м.Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської  
ради 
 
ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити схему благоустрою території прилеглої до присадибної ділянки за 

адресою : м.Татарбунари вул.23 Серпня,21, за рахунок Марцевої Олени Василівни. 

2. Зобовязати Марцеву О.В. при виконанні робіт дотримуватись затвердженої схеми 
благоустрою. 

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

 

Міський голова                                                         А.П.Глущенко 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 

 

 



15 питання  

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 23.03.2017                                                                                          №  
                               

Про доцільність розміщення тимчасової 
споруди для провадження 
підприємницької  діяльності по вул. 23 
Серпня в м. Татарбунари за заявою 
фізичної особи – підприємця 
Мельниченко Марії Костянтинівни 
 

Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 29 Закону України «Про регулювання  
містобудівної діяльності», статті 14 Закону України «Про основи містобудування», 
статті 10, абзацу 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши заяву та графічний матеріал фізичної особи - 
підприємця Мельниченко Марії Костянтинівни мешканки м. Татарбунари, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 
ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним розміщення ФОП Мельниченко Марією 
Костянтинівною  , за паспортом прив’язки, тимчасової споруди для провадження 
підприємницької  діяльності з торгівлі, в м. Татарбунари по вулиці 23 Серпня, район 
магазину «Айсберг», з орієнтовною площею 0,0009 га, з них під тимчасовою 
спорудою орієнтовною площею – 6,25 кв.м згідно план-схеми М 1:500.  

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

виданий відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 
житлового комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації, 
погоджений: КП «Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Атраком», 
Татарбунарськими районними електричними мережами.  

2.2. До виконання робіт з благоустрою приступити після прийняття рішення 
сесією міською ради щодо укладання договору пайової участі на утримання об’єкта 
благоустрою.  

2.3. Укласти договір пайової участі на розвиток інженерно – транспортної та 
соціальної інфраструктури м. Татарбунари. 

2.4.  Після розміщення тимчасової споруди подати до виконавчого комітету 
міської ради письмову заяву, за формою встановленою чинним законодавством, про 
виконання вимог паспорту прив’язки та заяву про встановлення режиму роботи 
тимчасової споруди. 

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

Міський голова                    А.П. Глущенко 
Проект рішення підготовлено відділом земельних 
відносин виконавчого комітету (апарату) міської ради 



16 питання  

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 23.03.2017                                                                                          №  
                               

Про доцільність розміщення тимчасової 
споруди для провадження 
підприємницької  діяльності по вул. 23 
Серпня в м. Татарбунари за заявою 
фізичної особи – підприємця Чумаченко 
Алли Іванівни 
 

Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 29 Закону України «Про регулювання  
містобудівної діяльності», статті 14 Закону України «Про основи містобудування», 
статті 10, абзацу 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши заяву та графічний матеріал фізичної особи - 
підприємця Чумаченко Алли Іванівни, мешканки м. Татарбунари, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської  ради 
ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним розміщення ФОП Чумаченко Аллі Іванівні, за 
паспортом прив’язки, тимчасової споруди для провадження підприємницької  
діяльності з торгівлі, в м. Татарбунари по вулиці 23 Серпня, район магазину 
«Айсберг», з орієнтовною площею 0,0009 га, з них під тимчасовою спорудою 
орієнтовною площею – 6,25 кв.м згідно план-схеми М 1:500.  

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

виданий відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 
житлового комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації, 
погоджений: КП «Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Атраком», 
Татарбунарськими районними електричними мережами.  

2.2. До виконання робіт з благоустрою приступити після прийняття рішення 
сесією міською ради щодо укладання договору пайової участі на утримання об’єкта 
благоустрою.  

2.3. Укласти договір пайової участі на розвиток інженерно – транспортної та 
соціальної інфраструктури м. Татарбунари. 

2.4.  Після розміщення тимчасової споруди подати до виконавчого комітету 
міської ради письмову заяву, за формою встановленою чинним законодавством, про 
виконання вимог паспорту прив’язки та заяву про встановлення режиму роботи 
тимчасової споруди. 

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

Міський голова                    А.П. Глущенко 
Проект підготовлений відділом земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 



                                              17 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 23.03.2017                                                                                          №  
                               

Про доцільність розміщення тимчасової 
споруди зупиночного комплексу по вул. 
Горького в м. Татарбунари за заявою 
Жарана Руслана Петровича 
 

Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 29 Закону України «Про регулювання  
містобудівної діяльності», статті 14 Закону України «Про основи містобудування», 
статті 10, абзацу 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши заяву та графічний матеріал фізичної особи - 
підприємця Жарана Руслана Петровича мешканця м. Татарбунари, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської  ради 
ВИРІШИВ: 

1.  Визнати доцільним розміщення ФОП Жараном Русланом Петровичем, за 
паспортом прив’язки, тимчасової споруди- зупиночного комплексу з торговим 
кіоском для провадження підприємницької  діяльності з торгівлі, в м. Татарбунари 
по вулиці Горького, з орієнтовною площею 0,0030 га, згідно план-схеми М 1:500.  

 

2.Зобов’язати ФОП Жарана Руслана Петровича: 
2.1. Отримати належні вихідні дані – паспорт прив’язки тимчасової споруди, 

виданий відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 
житлового комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації, 
погоджений: КП «Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Атраком», 
Татарбунарськими районними електричними мережами.  

2.2. До виконання робіт з благоустрою приступити після прийняття рішення 
сесією міською ради щодо укладання договору пайової участі на утримання об’єкта 
благоустрою.  

2.3. Укласти договір пайової участі на розвиток інженерно – транспортної та 
соціальної інфраструктури м. Татарбунари. 

2.4.  Після розміщення тимчасової споруди подати до виконавчого комітету 
міської ради письмову заяву, за формою встановленою чинним законодавством, про 
виконання вимог паспорту прив’язки та заяву про встановлення режиму роботи 
тимчасової споруди. 

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

 
  Міський голова                    А.П. Глущенко 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 



18 питання  

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
        

23.03.2017                                  № 
 

Про надання дозволу на збір вихідних даних для  
проектування благоустрою прилеглої території паспорту 
прив’язки в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи – 
підприємця Мойсєєва Івана Володимировича 
 

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 Мойсєєва Івана Володимировича, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Надати Мойсєєву Івану Володимировичу (фізичній особі – підприємцю) дозвіл на 
збір вихідних даних для проектування благоустрою території орієнтовною площею 0,2000 
га, прилеглої до нежитлової будівлі магазину за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 
5а , згідно план – схеми, що додається.  

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

 

Міський голова                                                                           А.П.Глущенко 

Проект підготовлений відділом земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 
 



 
   19 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

23 .03.2017                                                                                          №  
                                

 
Про надання згоди на сезонну торгівлю в 
м.Татарбунари, за заявою фізичної особи-
підприємця Мукієнко Алли Андріївни 
 
 
            Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30, статті 40 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву фізичної особи-підприємця 
Мукієнко Алли Андріївни, мешканки м.Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської  ради 

 
 

ВИРІШИВ 
 
1. Надати згоду фізичній особі-підприємцю Мукієнко Аллі Андріївні на сезонну 

торгівлю квітами на передодні Великодніх свят та Провід, у період з 26.03.2017 року по 
23.04.2017 року,  на тротуарі поза пішохідною доріжкою (тротуар завширшки 5 м),  
загальною площею 9 кв. м (3м х 3м), в м. Татарбунари, район під’їзду на ринок по вул. 
Василя Тура, 15, згідно план-схеми М1:500. 

 

2. Зобов’язати  ФОП Мукієнко А.А. здійснити оплату у розмірі пайового внеску 
встановленого міською радою. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника   міського 

голови Лєсніченко О.В. 

 

 

Міський голова                    А.П.Глущенко 

 
 
 
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 
           



          20 питання 
 
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 
23.03.2017            №    
 
 
Про затвердження Порядку видачі довідки про  наявність у  
житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного 
вогнища на твердому паливі 
 
 
 Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про звернення громадян»,   пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів 
України від 31.01.2007 р. № 77 «Про затвердження порядку надання пільг на придбання 
твердого палива із скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
 1. Затвердити Порядок видачі довідки про наявність у житловому приміщенні 
пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі (додається) . 
 
 2. Затвердити форму довідки  (додається). 
 
 3. 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 
 
 
 
 
 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення виконавчого комітету  
        від 23.03.2017  
        №  ___ 
 

ПОРЯДОК 
видачі довідки, про наявність у житловому приміщенні пічного опалення 

та/або кухонного вогнища на твердому паливі 
 
1. Порядок видачі довідки, про наявність у житловому приміщенні пічного опалення 
та/або кухонного вогнища на твердому паливі (далі порядок) розроблений на підставі 
Конституції України, Житлового Кодексу України, Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», з метою забезпечення виконання 
пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 77 «Про затвердження 
порядку надання пільг на придбання твердого палива із скрапленого газу за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» та врегулювання питань видачі 
довідок, які засвідчують наявність пічного опалення будинку для забезпечення твердим 
паливом та скрапленим газом на пільгових умовах громадян на території Татарбунарської 
міської ради. 
2. Для отримання довідки заявник подає заяву до відділу з питань реєстрації виконавчого 
комітету (апарату) міської ради; 
До заяви додаються копії документів:  
- паспорту громадянина України;  
- домової книги;  
- технічного паспорту житлового приміщення (будинку), який містить 
характеристику будинку, господарських будівель та споруд, та інформацію про інженерне 
обладнання будинку, в тому числі про вид опалення. 
3. Після отримання документів, представники  відділу з питань реєстрації виконавчого 
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради  обстежують житлове приміщення та 
складають відповідний акт. За результатами обстеження приймається рішення про видачу 
довідки або про відмову у видачі.  
4. Довідка підписується начальником відділу з питань реєстрації виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради та скріплюється печаткою  відділу.  
5. Довідка не видається у випадках відсутності пічного опалення. Відмова у видачі 
довідки може бути оскаржена в судовому порядку. 
6. Довідка видається протягом 5 робочих днів з дати подачі заяви. 
7. Довідки реєструються  в журналі реєстрації довідок, який веде відділ з питань 
реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 
 
 
 
Керуючий справами (секретар) виконкому    Л.В. Коваль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення виконавчого комітету  
        від 23.03.2017  
        №  ___   
 
 

 
ДОВІДКА 

«Про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на 
твердому паливі» 

 
Видана гр. _______________________________________________________ 
 
який (яка) зареєстрований (на) в  м. _______________________________ 
 
вул.. __________________________________б.___________кв.________ 
 
в тому, що ___________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________ опалюється пічним твердим паливом. 
 
_____________________________________________________________________________
___ 
 
Довідка видана для пред’явлення до управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації для забезпечення твердим паливом та скрапленим газом на 
пільгових умовах громадян. 
 
Примітка:_____________________________________________________________________
__ 
 
 
Начальник відділу з питань реєстрації виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради             
               
 
                ______________                       _______________ 
                                                         (прізвище, ініціали)                          (підпис) 
М.П. 
 
 
 
 
 
 


