
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
25.05.2017           №   
 
Про  погодження  статуту Татарбунарського 
міського громадського формування з 
охорони громадського порядку «КОЗАЦЬКА 
ВАРТА - ТАТАРБУНАРИ» в новій редакції 
 

Керуючись підпунктом 7 пункту «б» частини 1 статті 38 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 5 та 6 Закону України «Про участь громадян 
в охороні громадського порядку і державного кордону», розглянувши  заяву Бондаренко 
Сергія Спиридоновича про   погодження статуту  Татарбунарського міського 
громадського формування з охорони громадського порядку «КОЗАЦЬКА ВАРТА - 
ТАТАРБУНАРИ», та протокол позачергових  загальних зборів  Татарбунарського 
міського громадського формування з охорони громадського порядку «Козацька варта -
Татарбунари», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 
ВИРІШИВ: 
 

1.  Погодити   Статут Татарбунарського міського громадського формування з 
охорони громадського порядку «КОЗАЦЬКА ВАРТА - ТАТАРБУНАРИ»  в новій редакції 
(додаються). 

 
2. Керівництву  Татарбунарського міського громадського формування з охорони 

громадського порядку «КОЗАЦЬКА ВАРТА - ТАТАРБУНАРИ» зареєструвати нову 
редакції статуту  згідно з вимогами чинного законодавства. 

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

Лєсніченка О.В. та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету  Коваль Л.В. 
 

 
Міський голова                                                                                    А.П. Глущенко 
 
 
        Проект рішення підготовлено  
        виконавчим комітетом (апаратом) 
        міської ради 
 

 

 

12 питання  



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 30.05.2017                                                                                          №  

                               
Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд 
- громадського туалету у сквері «Молодіжний»  м. 
Татарбунари 

 
 
        Відповідно до пунктів 7, 17 частини «а» статті 30, статті 40 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 36 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 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, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 
 
ВИРІШИВ: 
 1.   Визнати доцільним розміщення виконавчим комітетом Татарбунарської міської 
ради групи тимчасових споруд - громадського туалету, за паспортом прив’язки групи 
тимчасових споруд,  у сквері «Молодіжний» м. Татарбунари, з орієнтовною площею 
благоустрою 0,0080 га, з них під групою тимчасових споруд орієнтовною площею – 60 кв. 
м згідно план-схеми М 1:500 (додається).  
 2. Затвердити ескізний проект групи тимчасових споруд - громадського туалету у 
сквері «Молодіжний  м. Татарбунари (додається). 
 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 

 

 

   
 
 
 

13 питання 



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

25.05.2017         №__ 
 
Про встановлення пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної 
техніки на  вулицях  Гімназичній, Князева, Центральній  в  м. Татарбунари  та  внесення  
змін до схеми організації дорожнього руху в  м. Татарбунари 
 
 Відповідно до статті 30, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 19, 20 Закону України «Про автомобільні дороги», статті 
7 Закону України «Про дорожній рух», з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на 
ділянках вулиць біля навчальних закладів міста, виконавчий комітет Татарбунарської  міської 
ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Встановити пристрої примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної 
техніки («лежачі поліцейські») на вулицях  Гімназичній, Князева, Центральній в м. 
Татарбунари. 
 2. Внести зміни до схеми організації дорожнього руху в м. Татарбунари згідно з 
додатками. 

3. Заступнику міського голови  Лєсніченку О.В.: 
 3.1. В підрозділі Національної поліції України погодити схему встановлення пристроїв 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки та відповідних дорожніх 
знаків на ділянках вулиць, де застосовуватимуться пристрої примусового зниження швидкості 
дорожньо-транспортної техніки і у місцях, що передуватимуть ділянкам вулиць, де 
застосовуватимуться пристрої примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної 
техніки; 
 3.2. Забезпечити: 
 3.2.1.  Виконання робіт відповідно до п.1 цього рішення; 
 3.2.2. Виконання робіт по встановленню відповідних дорожніх знаків на ділянках 
вулиць, де застосовуватимуться пристрої примусового зниження швидкості дорожньо-
транспортної техніки і у місцях, що передуватимуть ділянкам вулиць, де застосовуватимуться 
пристрої примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки. 
 
 4. Міському голові забезпечити фінансування робіт з встановлення нових знаків на 
вулично-шляховій мережі м. Татарбунари та пристроїв примусового зниження швидкості 
дорожньо-транспортної техніки за рахунок коштів міської ради або інших джерел, що не 
заборонені чинним законодавством України. 

 5. Контроль за виконанням  цього рішення  залишаю за собою.   

Міський  голова                                                                                           А.П. Глущенко
  
       Проект рішення підготовлено виконавчим  
       комітетом (апаратом) міської ради   

 



14 питання  
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

25.05.2017                                                                                          №  
                                

Про надання згоди на збір вихідних даних для 
проектування будівництва льоху на приватній 
земельній ділянці, за заявою Блінової Лариси 
Павлівни 
 
            Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31,  статті 29 Закону України «Про 
регулювання  містобудівної діяльності», розглянувши заяву Блінової Лариси Павлівни, 
мешканки м. Миколаїв, виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 

 
 

ВИРІШИВ 
 
1. Надати згоду гр. Бліновій Ларисі Павлівні на збір вихідних даних для 

проектування будівництва льоху на земельній ділянці приватної власності для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) з кадастровим номером 5125010100:02:005:0019, за адресою: м. 
Татарбунари, вулиця Василя Тура, 1-а. 

2. Зобов’язати  Блінову Ларису Павлівну: 

 
 2.1. Отримати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта 
будівництва у відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 
будівництва та інфраструктури Татарбунарської районної державної адміністрації; 

 
 2.2. Протягом 30 днів з дня набуття чинності цим рішенням погасити 
заборгованість зі сплати земельного податку за земельну ділянку зазначену у пункті 1 
цього рішення. 

  

3. Контроль за виконанням даного 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 



    15 питання 

  
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
25.05.2017                                                                                          №  

                                
Про доцільність проведення благоустрою на 
території прилеглій до присадибної ділянки в 
м. Татарбунари, за заявою Блінової Лариси 
Павлівни 
 
            Відповідно до пунктів 7, 17 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 10, абзацу 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України від 
30 жовтня 2013 р. N 870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на 
порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі 
дублікатів, анулювання дозволів», розглянувши заяву та графічні матеріали Блінової 
Лариси Павлівни, мешканки м. Миколаїв, виконавчий комітет Татарбунарської міської  
ради 
 
ВИРІШИВ: 

 
1. Вважати за доцільне проведення гр. Бліновою Ларисою 

Павлівною благоустрою території, прилеглої до присадибної ділянки за 
адресою: м. Татарбунари вул. Василя Тура, будинок 1-а, на  площі  60 кв. 
м, шляхом проведення земляних робіт по плануванню території для 
облаштування пішохідної доріжки та місця для сміттєвого баку,  
розчищення території благоустрою від дикорослих рослин, облаштування 
зливу, згідно наданої план-схеми, за рахунок заявника. 

2. Зобов’язати Блінову Ларису Павлівну отримати дозвіл 
виконавчого комітету за встановленою формою та при виконанні робіт 
дотримуватись затвердженої схеми благоустрою і правил техніки 
безпеки. 

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 

 

 



 

16 питання  

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
25.05.2017                                                                                          №  

                                
Про доцільність проведення благоустрою з 
облаштуванням додаткової вхідної групи до 
майнового комплексу «Універмаг» в м. 
Татарбунари, за клопотанням 
Татарбунарського сільського споживчого 
товариства 
 
            Відповідно до пунктів 7,  17 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 10, абзацу 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України від 
30 жовтня 2013 р. N 870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на 
порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі 
дублікатів, анулювання дозволів», розглянувши клопотання та графічні матеріали 
Татарбунарського сільського споживчого товариства, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської  ради 
 
ВИРІШИВ: 

 
1. Вважати за доцільне проведення Татарбунарським сільським 

споживчим товариством благоустрою території, прилеглої до майнового 
комплексу «Універмаг» за адресою: м. Татарбунари вул. 23 Серпня, 
будинок 13, на  площі ___ кв. м, шляхом проведення земляних робіт по 
плануванню території для розміщення малої архітектурної форми та 
конструкцій додаткової вхідної групи з додатковими сходами та 
пандусом, без облаштування фундаменту,   згідно наданих графічних 
матеріалів, за рахунок заявника. 

2. Зобов’язати Татарбунарське сільське споживче товариство 
отримати погодження ескізу у відділі містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури 
Татарбунарської районної державної адміністрації та дозвіл виконавчого 
комітету за встановленою формою. 

 
3. 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 

 
питання порядку денного 

 

Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

 25.05.2017                                                                                          №  

                               
Про внесення змін до паспорту прив’язки групи тимчасових 
споруд для провадження підприємницької  діяльності по вул. 
23 Серпня в м. Татарбунари за заявою фізичних осіб – 
підприємців Голощак Олени Володимирівни та Щербини 
Маріанни Олегівни 

 

        Відповідно до пунктів 7,17 частини «а» статті 30, пунктів 1, 9 частини «а» статті 31, статті 40 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 28 Закону України «Про 
регулювання  містобудівної діяльності», статтей 10, 36 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», 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 
заяви фізичних осіб – підприємців Голощак Олени Володимирівни та Щербини Маріанни Олегівни, 
що мешкають в  м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради  

  

 

ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним внесення змін у паспорт прив’язки групи тимчасових споруд 
від 30.03.2017 року №13, у частині що стосується фізичної особи – підприємця  Голощак 
Олени Володимирівни, у зв’язку з відчуженням тимчасової споруди №25 фізичній особі – 
підприємцю  Щербині Маріанні Олегівні, в м. Татарбунари по вулиці 23 Серпня, з 
площею 7,95 кв.м. 



2.  Зобов’язати заявників отримати зміни до паспорту прив’язки тимчасової споруди, 
виданий відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового 
комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації та надати їх сесії 
міської ради. 

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

Міський голова                    А.П.Глущенко 

 


