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Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

29.06.2017                                                                             № _______ 
                                

Про присвоєння адреси нежитловій  
будівлі  насосної  станції  ВНС-І 
 
 
          Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК», виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 

1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі насосної станції ВНС-І, 
загальною площею 287,3 м. кв., вулиця Тура Василя,  99Б.  

 
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 
 

 

 

 
 
 
 
 

13 питання 



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 
29.06.2017                                                                №  

 
Про взяття на квартирний облік громадян,  
за  заявою  Мельник Марини  Миколаївни 
 
       Керуючись підпунктом 2 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 10 статті 45 Житлового Кодексу Української РСР, 
розглянувши  протокол засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому 
комітеті Татарбунарської міської ради від 16.06.2017 року № 4,  виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
            1. Взяти на квартирний облік як особу, що має право на  першочергове одержання 
жилих приміщень: 
- Мельник Марину Миколаївну, 1987 року народження, з сім’єю: 
 донькою – Костецькою Ілоною Олександрівною, 2004 року народження,  
 сином – Мельником Іллею Станіславовичем, 2010 року народження, 
 сином – Мельником Михайлом Станіславовичем, 2015 року народження 
 
            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 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

         29.06.2017                                                                                                        № ______ 
                                                    
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 6 стаття 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, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  
 
 В И Р І Ш И В : 
 
 1. Внести 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  1.6  наступного  змісту   «пенсіонери, які є членами  
Татарбунарської  районної  громадської організації   «Садівниче  товариство  
«Меліоратор»  за  списками  наданими   керуючим   товариства, але  не більше  50 осіб,  із 
розрахунку  вартості   однієї поїздки   в  неділю»; 
-  доповнити   розділ  2  пункт  2.1  наступного  змісту «для  членів  (пенсіонерів)              
Татарбунарської  районної    громадської  організації  «Садівниче    товариство  
«Меліоратор»: 
- копія  паспорта; 
- копія  довідки  про присвоєння  ідентифікаційного номеру; 
- довідка про склад  сім’ї; 
- копія  пенсійного  посвідчення; 
- довідка  про склад сім’ї.   
 2. Контроль за виконанням   цього  рішення покласти  на заступника  міського 
голови     Лєсніченка  О.В. 
 
Міський голова                                                                                              А.П. Глущенко 
 
   
 Проект рішення підготовлено сектором з питань бюджету та     
 інвестицій виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

   
 
 

15 питання 



 
УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
29.06.2017          №  
 
Про    затвердження    зведеного    кошторисного  розрахунку  
вартості  об’єкта  будівництва   «Капітальний  ремонт   вулиці 
Центральної  від  перехрестя  з  вул. Горького до  буд.  № 60 
в  м. Татарбунари  Одеської  області»  

 
         Відповідно до статті 28, частини 6 статті 59, статті 64 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»  розглянувши  зведений кошторисний розрахунок вартості 
об’єкта будівництва «Капітальний  ремонт   вулиці Центральної  від  перехрестя  з  
вул. Горького до  буд.  № 60 в  м. Татарбунари  Одеської  області»,   виконавчий комітет  
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІ ШИВ: 
 
 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 
«Капітальний  ремонт   вулиці Центральної  від  перехрестя  з  вул. Горького до  буд.  
№ 60 в  м. Татарбунари  Одеської  області»,  складений в поточних цінах станом на 26 
червня  2017 р.,   в сумі – 912,74882 тис. грн.   

 
2. Доручити розробнику проекту подати проектно-кошторисну документацію 

«Капітальний  ремонт вулиці   Центральної  від  перехрестя  з  вул. Горького до  буд.  № 
60 в  м. Татарбунари  Одеської  області в експертну організацію, для проведення 
експертизи. 

 
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 
 

 
 
 
 
 
     16 питання 



   
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

29.06.2017           №  
 
Про внесення змін та доповнень до   план - схеми  розміщення тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по розміщенню рекламних носіїв 
(бігбордів) на території м. Татарбунари  та надання дозволу Татарбунарській районній 
організації Аграрної партії України на збір вихідних даних для розробки двох паспортів 
прив’язки тимчасових  споруд (бігбордів) 
 
 Відповідно до статей 30, 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження 
Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»,  
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068,  
розглянувши зміни та доповнення до план - схеми  розміщення тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по розміщенню рекламних носіїв 
(бігбордів) на території м. Татарбунари, заяву Татарбунарської районної організації 
Аграрної партії України виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
  1. Внести зміни та доповнення до  план - схеми  розміщення тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по розміщенню рекламних носіїв 
(бігбордів) на території м. Татарбунари, затвердженої рішенням виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 28.04.2016 № 67  та надати дозвіл Татарбунарській 
районній організації Аграрної партії України на збір вихідних даних для розробки двох 
паспортів прив’язки тимчасових  споруд (бігбордів) на ділянках № 26 та № 27 для 
здійснення статутної діяльності в м. Татарбунари,  вул. Степова та вул. Князева, згідно 
ситуаційних планів М 1:2000, що додаються. 

 
 2. Рекомендувати Татарбунарській районній організації Аграрної партії України 
надати паспорти прив’язки на погодження сесії   Татарбунарської міської ради протягом 
90 діб з дня набуття чинності даним рішенням. У разі не надання паспорту прив’язки 
відповідно до цього пункту рішення втрачає чинність. 

 
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 
 

    17 питання 



 
 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
29.06.2017                                                                       №__ 
  

Про  внесення  доповнень  до  Схеми  організації  дорожнього руху 
в м. Татарбунари, затвердженої   рішенням   виконавчого  комітету  
Татарбунарської  міської   ради   від 30.06.2016 року № 87  

 
 
         Відповідно до статті 30, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши депутатське звернення депутата Татарбунарської 
міської ради, колективне звернення мешканців вулиці Татарбунарське повстання, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
 1. Внести доповнення до Схеми організації дорожнього руху в м. Татарбунари, 
затвердженої рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 30.06.2016 
року № 87, доповнивши схему додатками № 33 та № 34 (додаються). 
 
 2. 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)  
        Татарбунарської міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
 
 

   18   питання  
 



                                                            
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
29.06.2017                                   №  

     
Про укладання договору пайової участі в 
утриманні об’єкта благоустрою в м. 
Татарбунари, вул. 23 Серпня 

 
             Відповідно до статей 28-30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 
року №537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні 
об’єкта благоустрою» який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2013р. за 
№ 2073/24605, розглянувши колективну заяву від 29.05.2017 року вх. Кол-419, лист ДП 
«Татарбунарський сільськогосподарський ринок» РСС , враховуючі рекомендації постійної комісії 
міської ради, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Закріпити за ДП «Татарбунарський сільськогосподарський ринок» РСС 
територію загальною площею  600  кв. м в м. Татарбунари по вул. 23 Серпня від вул. 
Горького до вул. 23 Серпня, буд. 9, згідно додатку 1 (план-схема М 1 : 1000) та додатку 
2 (план-схема М 1 : 1000 ), на термін до 14.07.2020 року. 

 
2. Зобов’язати Татарбунарського міського голову А.П. Глущенка укласти з ДП 

«Татарбунарський сільськогосподарський ринок» РСС договір пайової участі в 
утриманні об’єкта благоустрою на територію загальною площею  600  кв. м в м. 
Татарбунари по вул. 23 Серпня від вул. Горького до вул. 23 Серпня, буд. 9,  згідно 
додатку 1 (план-схема М 1 : 1000) та додатку 2 (план-схема М 1 : 1000 ), на термін до 
14.07.2020 року. 

 
 

3.  Заборонити продаж на вищезазначеній території м’ясних, рибних та 
молочних продуктів. 

 
4. 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 

29.06.2017                                    № 
 
Про укладання договорів пайової участі в 
утриманні об’єктів благоустрою в м. 
Татарбунари 
   

     
            Відповідно до статі 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 
року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні 
об’єкта благоустрою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2013 р. за № 
2073/24605, розглянувши заяви фізичних осіб – підприємців: Мельниченка Олександра 
Олександровича, Горелик Ольги Букурівни, Кравченка Сергія Миколайовича, Ткаченка Олега 
Андрійовича, Газір-Базана Романа Савича, Отрублянка Олега Івановича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Укласти з фізичною особою  - підприємцем 
Мельниченком Олександром Олександровичем договір 
пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 
04.05.2020 року, з можливістю пролонгації на термін дії 
паспорту прив’язки від 05.05.2017 року № 21, на загальну 
площу  20,2 кв. м, з них під тимчасовою спорудою – 20,2 кв. 
м,  за адресою: м. Татарбунари,  вул. 23 Серпня (згідно 
паспорту прив’язки групи тимчасових споруд), з 
присвоєнням порядкового номеру тимчасовій споруді № 45. 

  
2. Укласти з фізичною особою  - підприємцем 

Горелик Ольгою Букурівною договір пайової участі в 
утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 04.05.2020 року, 
з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки 
від 05.05.2017 року № 21, на загальну площу  19,2 кв. м, з них 
під тимчасовою спорудою – 19,2 кв. м,  за адресою: м. 
Татарбунари,  вул. 23 Серпня (згідно паспорту прив’язки 
групи тимчасових споруд), з присвоєнням порядкового 
номеру тимчасовій споруді № 44. 

 
3. Укласти з фізичною особою  - підприємцем 

Кравченком Сергієм Миколайовичем договір пайової участі в 
утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 06.06.2020 року, 
з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки 
від 07.06.2017 року № 24, на загальну площу  20 кв.м, з них 
під тимчасовою спорудою – 20 кв. м,  за адресою: м. 



Татарбунари,  вул. 23 Серпня (згідно паспорту прив’язки 
групи тимчасових споруд), з присвоєнням порядкового 
номеру тимчасовій споруді № 51. 

 
4. Укласти з фізичною особою  - підприємцем 

Ткаченком Олегом Андрійовичем договір пайової участі в 
утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 04.04.2020 року, 
з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки 
від 05.04.2017 року № 15, на загальну площу  34,2 кв. м, з них 
під тимчасовими спорудами – 34,2 кв. м,  за адресою: м. 
Татарбунари,  вул. Степова (згідно паспорту прив’язки 
групи тимчасових споруд), з присвоєнням порядкового 
номеру тимчасовій споруді №75. 

5. Укласти з фізичною особою  - підприємцем 
Газір-Базаном Романом Савичем договір пайової участі в 
утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 21.06.2020 року, 
з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки 
від 22.06.2017 року № 7, на загальну площу  24,5  кв.м, з них 
під тимчасовою спорудою – 24,5 кв. м,  за адресою: м. 
Татарбунари,  вул. Степова (згідно паспорту прив’язки 
тимчасової споруди), з присвоєнням порядкового номеру 
тимчасовій споруді № 78. 

  
6. Укласти з фізичною особою  - підприємцем Отрублянком Олегом Івановичем договір 

пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 08.03.2020 року, з можливістю 
пролонгації на термін дії паспорту прив’язки від 09.03.2017 року №7, на загальну площу  54  кв. м, 
з них під тимчасовою спорудою – 54 кв. м,  за адресою: м. Татарбунари,  вул. Василя Тура та 
вул. Московська (згідно паспорту прив’язки групи тимчасових споруд), з присвоєнням 
порядкового номеру тимчасовій споруді № 86. 

 
7. Зобов’язати заявників: 
7.1.  Укласти з КП «Водопостачальник» договір на вивіз твердих відходів. 
7.2.  Надати у виконавчий комітет міської ради заяву за встановленою формою про 

дотримання вимог паспорту прив’язки при розміщенні тимчасової споруди не пізніше 6 місяців з 
дня набуття чинності цим рішенням. 

7.3. Укласти договір на сплату разового пайового внеску на розвиток інфраструктури. 
7.4. Отримати дозвіл виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на порушення 

об’єкту благоустрою. 
 
8. Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П. Глущенка укласти договори 

пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, зазначених у пунктах 1-6 цього рішення, та 
договори на сплату разового пайового внеску на розвиток інфраструктури. 
 

9. 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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


	Міський голова                                       А.П. Глущенко

