
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  

 
27.04.2017                                                              №______  

                                
Про зміну та присвоєння нової адреси гаражу, 
розташованому за адресою: в м. Татарбунари,  
вулиця  Центральна (К. Маркса), 48 а, за 
заявою Кобилаш Євгенії Антонівни  
 
            Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Кобилаш Євгенії Антонівни, по довіреності Рибальченко 
Олени Іванівни, мешканки м. Татарбунари, договір купівлі – продажу від 09.11.1993 року, 
технічний паспорт від 26.09.2016, викопіювання з плану зонування, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  

 
1. Змінити та присвоїти  нову адресу гаражу № 3, який належить Кобилаш Євгенії 

Антонівні на підставі договору купівлі - продажу, зареєстрованого в реєстрі за № 2354,  
розташованому  за адресою: м. Татарбунари,  вулиця  Центральна (К. Маркса), 48 а  на  
адресу - вулиця Центральна, 50 а.  

 
2. 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 

 
 

 

 

 

                         8 питання 

 



Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.04.2017                                                                              № _______ 
                                

Про присвоєння нової адреси нежитловій 
будівлі, розташованій за адресою: м. 
Татарбунари, вулиця Князева, будинок 65, за 
заявою Ільченка Сергія Івановича 
 
 
          Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Ільченка Сергія Івановича, мешканця  м. Татарбунари, 
рішення Татарбунарського районного суду від 23.06.2004 року, інформаційну довідку з 
ДРРП, РПВН від 04.04.2017 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 

1. Присвоїти  нежитлової будівлі, яка належить Ільченку Сергію Івановичу на 
підставі рішення суду від 23.06.2004 в справі за № 2-741, зареєстрованій в ДРРП,РПВН за 
№ 7154545, розташованій за адресою: м. Татарбунари, вулиця Князева, будинок 65,  
загальною площею 287,3 м. кв. нову адресу – м. Татарбунари, вулиця Князєва, 65/1.  
 

2. 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 

 

 
 

 

 

        9 питання  



 
 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.04.2017                                                                                                                       №  
 
Про доцільність проведення благоустрою  
в м. Татарбунари по вул. Івана Кожедуба, 32,  
за заявою Банаря Володимира Михайловича 
 

Відповідно до пункту 7, 17 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», підпункту 5 пункту 2 статті 10 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», розглянувши заяву Банаря Володимира Михайловича, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ:  
 

1. Визнати доцільним проведення гр..Банарєм Володимиром Михайловичем 
благоустрою з озеленення території, згідно план – схеми, за адресою: м. Татарбунари,  
вул. Івана Кожедуба, 32, за умови отримання письмової згоди суміжних 
землекористувачів.  

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

Лєсніченка О.В.  
 

Міський голова                    А.П.Глущенко 

 
 
 
 

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

 
 
  

 

 

 

 

 

10 питання  



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.04.2017                                                                                                                       №  
 
Про доцільність проведення благоустрою  
в м. Татарбунари по вул. Чорноморська, 1,  
за заявою Карай Ганни Степанівни 
 

Відповідно до пунктів 7, 17 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», підпункту 5 пункту 2 статті 10 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», розглянувши заяву Карай Ганни Степанівни, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ:  
 

1. Визнати доцільним проведення гр. Карай Ганною Степанівною благоустрою 
(встановлення малої архітектурної форми – кам’яної огорожі)  на земельній ділянці з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:1155, за адресою м. Татарбунари, вул. 
Чорноморська, 1, що належить їй на праві приватної власності, за умови дотримання 
власником меж земельної ділянки, визначених документацією із землеустрою. 

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

Лєсніченка О.В.  
 

 
 

Міський голова                    А.П.Глущенко 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

11 питання  



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.04.2017                                                                                                                       №  
 

Про втрату чинності рішенням виконавчого комітету 
Татарбунарської   міської   ради   від   23.02.2017  року  
№   24,   за    заявою    фізичної     особи  –  підприємця   
Бєлоконенка Сергія Валентиновича 
 

Відповідно статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Бєлоконенка Сергія Валентиновича, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 23.02.2017 року № 24 «Про доцільність розміщення 
тимчасової споруди в м. Татарбунари, по вулиці 23 Серпня, район магазину «АЙСБЕРГ» 
за заявою фізичної особи – підприємця Бєлоконенка Сергія Валентиновича». 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 питання  



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.04.2017                                                                                                                       №  
 
Про доцільність розміщення тимчасової споруди в м. 
Татарбунари, по вул. 23 Серпня, район магазину 
«АЙСБЕРГ», за заявою фізичної особи – підприємця 
Сорочан Лариси Олександрівни 
 

Відповідно до пунктів 7, 17 частини «а» статті 30, 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 Сорочан Лариси 
Олександрівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 
ВИРІШИВ:  
 
1. Визнати доцільним розміщення гр. Сорочан Ларисою Олександрівною (фізичною 

особою – підприємцем) 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 благоустрою 0,0019 га, згідно план – схеми 
М 1:500, що додається. 

   
2. Зобов’язати замовника:  
2.1. Отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди, виданий відділом 

містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового комунального 
господарства Татарбунарської райдержадміністрації, погоджений: Національною 
поліцією, 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 надання згоди на розміщення об’єкту та 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 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 



          13 питання 

 
УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.04.2017           №   
Про   затвердження схеми реконструкції майнового комплексу стадіону   «Колос» м. 
Татарбунари    Одеської   області та погодження  проекту договору  на розробку проектно-
кошторисної  документації і затвердження зведеного кошторису на проектні та 
вишукувальні роботи по  реконструкції майнового комплексу стадіону   «Колос» м. 
Татарбунари    Одеської   області 
 

Відповідно до статей 28, 31, частини шостої статті 59, статті 64 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України від 18 
травня 2011 року № 520 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм 
(проектів)», розглянувши схему реконструкції майнового комплексу стадіону   «Колос» м. 
Татарбунари    Одеської   області та  проект договору на розробку проектно-кошторисної  
документації по  реконструкції майнового комплексу  стадіону «Колос» м. Татарбунари 
Одеської області,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
ВИРІШИВ: 
 1. Затвердити схему реконструкції   майнового  комплексу  стадіону   «Колос»    м. 
Татарбунари    Одеської області з  додатковим встановленням  воздухоопірних комплексів  
над тренувальним полем  та трибунами стадіону (додається). 

2. Погодити проект  договору на  розробку проектно-кошторисної  документації    
по  реконструкції   майнового  комплексу  стадіону   «Колос»    м. Татарбунари    Одеської 
області   між виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради та  Приватним 
підприємством «Грандстиль» та затвердити додаток до нього, а саме: 

- зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи «Реконструкція 
майнового комплексу  стадіону «Колос» м. Татарбунари Одеської області», в сумі 936,510 
тис. грн., з відповідними додатками (додаються). 

3. Доручити міському голові укласти договір  на  розробку проектно-кошторисної  
документації    по  реконструкції   майнового  комплексу  стадіону   «Колос»    м. 
Татарбунари    Одеської  області  між виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради 
та  приватним підприємством «Грандстиль».  

4. Визнати таки, що втратило чинять рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 23.02.2017 року  № 32 «Про   погодження  проекту 
договору  на розробку проектно-кошторисної  документації  та затвердження зведеного 
кошторису на проектні та вишукувальні роботи по  реконструкції майнового комплексу 
стадіону   «Колос» м. Татарбунари    Одеської   області». 
     5. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 
 
Міський голова       А.П. Глущенко 

Проект рішення  підготовлено виконачим 
комітетом (апаратом) міської ради 



           
       14 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

27.04.2017          №____ 
 
 
Про  затвердження   заходів  з  патріотичного  
виховання молоді м. Татарбунари на 2017 рік 
 

Відповідно до статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Указу Президента України  від 12.06.2015 року №334/2015 
«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від  30.11.2016 р. № 898-р «Про 
затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 
рік», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити  заходи  з  патріотичного виховання молоді м. Татарбунари на 2017 
рік (додаються). 

 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти за заступника міського голови 
Лєсніченка О.В., керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Коваль Л.В. 

 

Міський голова         А.П. Глущенко 

 

 

Проект рішення підготовлено виконавчим 
комітетом (апаратом) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення виконавчого комітету  

від 27.04.2017  
№___ 
 

Заходи щодо  національно-патріотичного виховання дітей  м. Татарбунари 

 
 
 

Проведення ярмарку-розпродажу в рамках 
виставки – конкурсу «Державні та національні 
символи України» 
 

27.04 Виконавчий комітет, 
РВО 

БДЮТ 

2. Проведення акції «Хай небо буде мирним, а 
Україна чистою» 

29.04 Виконавчий комітет, 
РВО 

БДЮТ 
3. Проведення конкурсу дитячої творчості 

«Шляхетна україночка» 
05.05 Виконавчий комітет, 

РВО 
БДЮТ 

4.  Проведення змагання «Козацькі забави» 08.05 Виконавчий комітет, 
РВО 

БДЮТ 
5.  Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Джура»  
11-12.05 Виконавчий комітет, 

РВО 
БДЮТ 

6. Проведення  фестивалю-конкурсу дитячої 
творчості «Панночка вишиваночка» до Дня 
вишиванки 

19.05 Виконавчий комітет, 
РВО 

БДЮТ  
7. Проведення майстер класу «Державні символи 

України» 
24.08 Виконавчий комітет, 

РВО 
БДЮТ 

8 Проведення історико -краєзнавчого  квесту 
«Татарбунари - крізь роки» 

28.08 Виконавчий комітет, 
РВО 

БДЮТ 

9.  Проведення тематичних заходів  (виховні 
години, конференції, Уроки мужності, лінійки, 
круглі столи, урочисті вечори, зустрічі) до : 

  

 закінчення ІІ світової війни 02.09 Виконавчий комітет, 
РВО 

 
 Міжнародного дня писемності 08.09 Виконавчий комітет, 

РВО 
 

 Дня Татарбунарського повстання 16.09 Виконавчий комітет, 
РВО 

 
 Міжнародного дня миру 21.09 Виконавчий комітет, 

РВО 
 

 150 років від дня народження Михайла 
Грушевського 

29.09 Виконавчий комітет, 
РВО 

 
 Дня людей похилого віку та Дня ветерана.  01.10 Виконавчий комітет, 



РВО 
 

 Дня захисника Вітчизни, Дня українського 
козацтва 

14.10 Виконавчий комітет, 
РВО 

 
 Дня української писемності та мови 09.11 Виконавчий комітет, 

РВО 
 

 Дня гідності і свободи 21.11 Виконавчий комітет, 
РВО 

 
 Дня пам’яті жертв голодомору і політичних 

репресій в Україні 
28.11 Виконавчий комітет, 

РВО 
 

 Міжнародного дня волонтерів 05.12  Виконавчий комітет, 
РВО 

 
 Дня Збройних Сил України 06.12 Виконавчий комітет, 

РВО 
 

 Дня вшанування учасників ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС 

14.12 Виконавчий комітет, 
РВО 

 
 Дня Соборності України 22.01 Виконавчий комітет, 

РВО 
 

 Дня пам’яті героїв Крут 29.01 Виконавчий комітет, 
РВО 

 
 Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні 20.02 Виконавчий комітет, 

РВО 
 

 Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав 

15.02 Виконавчий комітет, 
РВО 

 
 Міжнародний дня рідної мови 21.02 Виконавчий комітет, 

РВО 
 

 155 років з дня смерті Т.Г. Шевченка 10.03 Виконавчий комітет, 
РВО 

 
 Всесвітнього дня здоров’я  07.04 Виконавчий комітет, 

РВО 
 

 Дня довкілля 16.04 Виконавчий комітет, 
РВО 

 
 Дня Чорнобильської трагедії 26.04 Виконавчий комітет, 

РВО 
 

 Дня пам’яті та примирення 08.05 Виконавчий комітет, 
РВО 



 
 Дня Перемоги 09.05 Виконавчий комітет, 

РВО 
 

 Дня Матері, Міжнародного Дня родини  14.05 Виконавчий комітет, 
РВО 

 
 Дня вишиванки 18.05 Виконавчий комітет, 

РВО 
 

 Дня Європи, Дня пам’яті жертв політичних 
репресій 

21.05 Виконавчий комітет, 
РВО 

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 питання  
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 27.04.2017                                                                                          №  
 
Про погодження  містобудівного розрахунку з техніко економічними показниками 
будівництва комплексу багатоповерхових будинків за адресою: м. Татарбунари вул. 
Князєва – Чкалова 

 
 Відповідно до статті 30, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку,  будівництва та житлово - 
комунального  господарства України  від 07.07.2011  № 109 «Про затвердження Порядку   
надання містобудівних умов та обмежень  забудови земельної ділянки, їх склад та зміст», 
зареєстрованого  у   Міністерстві    юстиції України   22    липня 2011 р., за    № 
912/19650, розглянувши заяву обслуговуючого кооперативу «Гринит», містобудівний 
розрахунок з техніко економічними показниками будівництва комплексу 
багатоповерхових будинків за адресою: м. Татарбунари вул. Князєва – Чкалова, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Погодити 3 варіанти містобудівного розрахунку з техніко економічними 
показниками будівництва комплексу багатоповерхових будинків за адресою: м. 
Татарбунари вул. Князєва – Чкалова  (додаються). 
 
 2. Рекомендувати обслуговуючому кооперативу «Гранит» отримати  містобудівні 
умови та обмеження відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського 
голови Лєсніченка О.В. 
 
 
Міський голова        А.П. Глущенко 
 
        
       Проект рішення підготовлений   
       виконавчим комітетом (апаратом)  
       міської ради 
 
 

 
 



       16 питання 

 
УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.04.2017           №   
 
Звіт  директора комунального підприємства «Водопостачальник» татарбунарської міської 
ради про роботу КП «Водопостачальник»  та стан оплати  абонентами  наданих послуг 
 
 Відповідно до статті 30, пункту 2 частини другої статті 52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт  директора комунального 
підприємства  «Водопостачальник»  Татарбунарської міської ради Кобушкіної Т.О. про 
роботу КП «Водопостачальник»  та стан оплати  абонентами  наданих послуг, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Звіт  директора комунального підприємства  «Водопостачальник» 
Татарбунарської міської ради Кобушкіної Т.О. про роботу КП «Водопостачальник»  та 
стан оплати  абонентами  наданих послуг прийняти до відома. 
 
  2. Директору КП «Водопостачальник» Кобушкіній Т.О. продовжити роботу з 
покращення надання послуг населенню міста з водопостачання, вивезення та утилізації 
твердих побутових відходів та рідких нечистот. 
  
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського 
голови Лєсніченка О.В. 
 
 
Міський голова        А.П. Глущенко 
 

Проект рішення підготовлено 
виконавчим комітетом (апаратом) 
міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 27.04.2017                                                                                          №  

                               
Про доцільність розміщення тимчасової споруди для 
провадження підприємницької  діяльності по вул. 23 
Серпня в м. Татарбунари за заявою фізичної особи – 
підприємця Дрангоя Августа Юрійовича 
 
        Відповідно до пунктів 7,17 частини «а» статті 30, 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 Дрангоя Августа Юрійовича, мешканця  м. Татарбунари, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської  ради 
 
ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним розміщення Дрангоєм Августом 
Юрійовичем (фізичною особою – підприємцем) тимчасової споруди за 
паспортом прив’язки для провадження підприємницької  діяльності з 
торгівлі, в м. Татарбунари по вулиці 23 Серпня, з орієнтовною площею 
благоустрою 0,0019 га, згідно план-схеми М 1:500.  

2.  Зобов’язати Дрангоя Августа Юрійовича: 

2.1. Отримати 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 
міської 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 

 

 



питання порядку денного 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 27.04.2017                                                                                          №  

                               
Про доцільність розміщення тимчасової споруди для 
провадження підприємницької  діяльності по вул. 23 Серпня 
в м. Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця 
Мельниченка Олександра Олександровича 
 
        Відповідно до пунктів 7,17 частини «а» статті 30, 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 Мельниченка Олександра Олександровича, мешканця  м. Татарбунари, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 
 
ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним розміщення Мельниченком Олександром 
Олександровичем (фізичною особою – підприємцем) тимчасової споруди 
за паспортом прив’язки для провадження підприємницької  діяльності з 
торгівлі, в м. Татарбунари по вулиці 23 Серпня, з орієнтовною площею 
благоустрою 0,0022 га, згідно план-схеми М 1:500.  

2.  Зобов’язати Мельниченка Олександра Олександровича: 

2.1. Отримати 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 
міської 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 

 



      19 питання 

 
УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 

 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 
 

27.04.2017                                      №  __ 
 
Про  створення умов для занять  футболом в м. Татарбунари  
 
 Відповідно до підпункту 9  пункту «а» статті 32, підпункту 2 пункту «б» статті 32, 
статті  40, частини шостої статті 59 Закону  України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення сесії Татарбунарської міської ради від 20 грудня  2016 року  № 253 - VІІ 
«Про затвердження обсягів фінансування міських програм «Милосердя в дії», «Поховання 
померлих безрідних та невідомих громадян», «Оздоровлення дітей м. Татарбунари» «Діти 
м. Татарбунари», «Розвитку шахів та шашок м. Татарбунари», «Розвитку футболу м. 
Татарбунари», «Правопорядок» на 2017 рік», з метою створення умов для розвитку 
футболу  в м. Татарбунари, виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 
міської ради (Лютикова Л.С.) забезпечити фінансування витрат для функціонування  
діючих  дитячої  та дорослої футбольних команд м. Татарбунари відповідно до програми 
«Розвитку футболу м. Татарбунари».  
  
 2. Присвоїти назву дитячій та дорослій футбольним командам - ФК «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 

 
 

 
 

 



 


