
Зміни та доповнення до порядку денного  

засідання виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

29.11.2017 року       Зала засідань міської ради 

14.00 

1. Виключити з порядку денного 7 питання. 

2. Включити до порядку денного наступні 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 питання: 

 «7. Про надання адресної матеріальної допомоги  жителям  міста. 
 8. Про затвердження  висновків  ради опіки та піклування  при виконавчому 
комітеті Татарбунарської міської ради про доцільність  призначення   опікуна 
 9. Про присвоєння адреси артезіанським свердловинам за клопотанням КП 
«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 
 10. Про присвоєння адреси, за заявами Табачок Галини Антонівні та Безпалько 
Антоніни Володимирівни. 
 11. Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради від 27.10.2017 № 172 «Про затвердження структури офіційного веб-сайту 
Татарбунарської міської ради та переліку наборів даних, що містять публічну інформацію 
та підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». 
 12. Про доцільність проведення благоустрою за адресою вул. 23 Серпня, 24-в, м. 
Татарбунари, за заявою фізичної особи - підприємця Чобану Анатолія Федотовича. 
 13.  Про доцільність розміщення тимчасової споруди господарського та іншого 
призначення за паспортом прив’язки за адресою: вул. Степова, м. Татарбунари, за заявою 
фізичної особи - підприємця Обивзенка Олега Івановича. 
 14. 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 визнання доцільним 
розміщення виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради тимчасових  споруд 
(бігбордів).  
 15. Про укладання договорів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою в м. 
Татарбунари». 
 
3. Питання 7 вважати питання 16. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 питання 
 

 
Татарбунарська міська рада 

Виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

29.11.2017         №_______ 
 

 
 
 

Відповідно підпункту 4  пункту  «а»  статті  28    Закону України   «Про    місцеве 
самоврядування в Україні», рішень міської  ради  від  20.12.2016  року  № 252-VII   «Про  
міський  бюджет  на  2017 рік»,  від   20.12.2016  року  № 253-VII  «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»,  від   18.01.2016  року  № 23-VII  «Про 
затвердження міської програми «Милосердя в дії»   на   2016-2020 роки»,  розглянувши   
заяви  громадян  про  надання матеріальної допомоги,   виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
 В И Р І Ш И В : 
 

1. Надати адресну матеріальну допомогу  на лікування,  поховання   та  вирішення 
соціально -  побутових   проблем  жителям    міста в  листопаді  2017 року   згідно додатку. 
 
 2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету  (апарату)  міської  ради             
(Лютикова Л.С.)  забезпечити перерахування коштів   по  міській програмі  «Милосердя в 
дії»  в  межах  обсягів  фінансування  на  2017  рік  відповідно до пункту  1  цього рішення. 
 

3. 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 відділу бухгалтерського обліку 

         виконавчого комітету (апарату)  
 

                                                                                                             
 
                                                                                       
               
 

Про надання адресної матеріальної 
допомоги  жителям  міста 
 



               Додаток  
                                                                                 до   проекту рішення   виконавчого  
                                                                               комітету  Татарбунарської міської 

                               ради 
                                                від  25.10.2017 

                        №____ 
                                                    

С П И С О К 
               жителів міста  на  надання  матеріальної  допомоги   на  лікування, поховання  та  

вирішення   соціально - побутових     проблем    в   листопаді   2017  року 

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

           
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначення 
допомоги 

Сума 
Грн. 

      
      
      
      
      
      

      



8 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ                                                   

   29.11.2017                                                                                                           № ______  
                           

Про затвердження  висновків  ради опіки та піклування  при 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради про доцільність  
призначення   опікуна  

                                                                                                
                Керуючись  підпунктом  4  пункту  «б»   частини першої  статті  34  Закону 
України    «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 56, 60  Цивільного 
кодексу України,   рішенням  виконавчого комітету   Татарбунарської    міської  ради    
від  20.01.2016   року № 7 «Про раду опіки  та піклування   при виконавчому  комітеті  
Татарбунарської міської ради», враховуючи   протокол  засідання  ради опіки та 
піклування   від 15.11.2017 року № 6,  виконавчий  комітет  Татарбунарської міської 
ради 
В И Р І Ш И В : 
               1. Затвердити  висновок ради  опіки  та піклування при  виконавчому комітеті  
Татарбунарської міської  ради про доцільність  призначення   Коваля  Юрія  
Михайловича, 1967 року народження,  опікуном   над   братом, Ковалем   Михайлом   
Михайловичем, 1955 року народження   (додаток 1), та звернутись з поданням   до 
Татарбунарського районного суду  про    подальше   вирішення питання   щодо  
доцільності   встановлення опіки. 
                2. Затвердити  висновок ради  опіки  та піклування при  виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської  ради про доцільність  призначення Ганської  Олени 
Анатоліївни,    1960 року народження,  опікуном   над    донькою,     Ганською   Іриною 
Олександрівною, 1987  року народження (додаток 2), та звернутись з поданням   до 
Татарбунарського районного суду  про    подальше   вирішення питання   щодо 
доцільності встановлення опіки. 
                3. Затвердити  висновок ради  опіки  та піклування  при  виконавчому комітеті  
Татарбунарської міської  ради про  доцільність  призначення   Чуприни  Миколи  
Васильовича,  1978 року народження,  опікуном   над    дружиною,    Чуприною   Вірою 
Валеріївною, 1978  року народження (додаток 3), та звернутись з поданням   до 
Татарбунарського районного суду  про    подальше   вирішення питання   щодо 
доцільності встановлення опіки. 
               4. Затвердити  висновок ради  опіки  та піклування  при виконавчому комітеті  
Татарбунарської міської  ради про  доцільність  призначення   Бондарюк  Раїси  
Олександрівни,  1958 року народження,  опікуном   над   донькою,     Бондарюк  
Катериною  Михайлівною,  1985  року народження  (додаток 4), та звернутись з 
поданням   до Татарбунарського районного суду  про    подальше   вирішення питання   
щодо доцільності встановлення опіки.                   
              5.   Контроль  за   виконання    цього   рішення    залишаю    за    собою.  

   Міський  голова                                                                                            А.П.Глущенко  
    Проект рішення підготовлено   радою опіки та піклування  при 
    виконавчому комітеті Татарбунарської міської    ради                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                             
             Додаток 1 

                                                                   до   рішення   виконавчого  
                                                                                        комітету  Татарбунарської міської ради 

                                                              від «__ »_________2017 
          № ___ 

                                               
                                                                                                  
                                                         

                                                                      ВИСНОВОК 

органу опіки   і   піклування  при  виконавчому  комітеті  Татарбунарської  міської ради 
про    доцільність   призначення    громадянина  Коваля  Юрія Михайловича    опікуном 

над    його   братом,    громадянином   Ковалем     Михайлом   Михайловичем, 1955 
року   народження 

 
                   

       Розглянувши  заяву  громадянина Коваля  Юрія Михайловича, 1967 року   
народження,   з проханням    надати    висновок   органом   опіки  та  піклування   про 
призначення   його  опікуном   над   братом,   Ковалем   Михайлом   Михайловичем, 
1955 року народження,  який  зареєстрований та  проживає  за адресою: м. 
Татарбунари, вул. Каштанова, 2,  кв.8, 

 
ВСТАНОВЛЕНО:  
 

      Коваль  М.М.   з  2017 року  перебуває   на   диспансерному  обліку   у  лікаря 
психіатра  Татарбунарської центральної  районної  лікарні.   За  станом   здоров’я  не може  
самостійно  здійснювати   свої   права    і   обов’язки     і   потребує    постійного   
стороннього  нагляду   і  догляду.     

       Коваль  Ю.М.    є  повнолітньою,  дієздатною особою,  на   диспансерному    
обліку   у  

лікаря  нарколога  та  психіатра  Татарбунарської   центральної  районної  лікарні   не 
перебуває. Має   задовільний    стан  здоров’я,  перебуває  в родинних  стосунках   з    
Ковалем  М.М. 
             Враховуючи     вищевикладене,     рада    опіки  та   піклування при   виконавчому   
комітеті Татарбунарської  міської   ради     визнає    доцільним    призначення   
громадянина    Коваля Юрія Михайловича   опікуном  над  його братом,   громадянином    
Ковалем    Михайлом   Михайловичем.     
          
      
        Голова  ради опіки   та піклування                                                         О.В.Жаран 

                          
                                                                                                                                               
                                                                                                         

 

              
 

 

 



                                                                                        
 
                Додаток   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                           до     рішення   виконавчого  
                                                                                       комітету  Татарбунарської міської 

                                     ради 
                                                                                від «__ »_________2017 року 

                                        № ___ 
                                   

 

                                                                                                   
                                                         

ВИСНОВОК 

органу опіки   і   піклування при  виконавчому  комітеті  Татарбунарської  міської ради 
про    доцільність   призначення    громадянки   Ганської  Олени   Анатоліївни 

опікуном  над     донькою,    громадянкою  Ганською  Іриною  Олександрівною,  1987 
року народження 

 
 

           Розглянувши  заяву  громадянки  Ганської  Олени   Анатоліївни, 1960 року   
народження,   з проханням    надати    висновок   органом   опіки  та  піклування   про 
призначення  її   опікуном   над    донькою,  Ганською  Іриною Олександрівною, 1987 
року, 

           
 ВСТАНОВЛЕНО:  
   

                     Ганська  І.О.   є   інвалідом  II   групи, перебуває на  диспансерному  обліку   у   
лікаря-психіатра  Татарбунарської  центральної   районної  лікарні. Не працює.  За станом  
здоров’я   не  може  самостійно   здійснювати   свої   права    і  обов’язки     і   потребує    
постійного   стороннього  нагляду   і  догляду. 

          Ганська  О.А.  зареєстрована    та   проживає  разом  з  донькою,  Ганською 
І.О.,    за  

адресою:  м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 86,  і знаходиться   під  її наглядом. 
         Ганська  О.А.  є  повнолітньою,  дієздатною особою,  на диспансерному   обліку   

у 
нарколога та психіатра  Татарбунарської  центральної районної лікарні.  не перебуває. Має   
задовільний    стан  здоров’я,  перебуває  в родинних  стосунках   з   Ганською  І.О.  На 
даний час  перебуває на пенсії. 
               Враховуючи     вищевикладене,     рада    опіки  та   піклування  при 
виконавчому   комітеті   Татарбунарської   міської   ради   визнає    доцільним    
призначення   громадянки   Ганської  Олени   Анатоліївни  опікуном  над   її    донькою,   
громадянкою Ганською  Іриною Олександрівною,  1987 року  народження.   
          

 
 
 
 
         
 Голова  ради опіки та піклування                                                             О.В.Жаран                          

                      



                                                                                        
                                                                                      
 
 
                           Додаток  3                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                         до  рішення   виконавчого  
                                                                                       комітету  Татарбунарської міської 

                                     ради 
                                                                                від «__ »_________2017 року 

                                        № ___ 
                                     

 

                                                                                                
                                                         

                                                                      ВИСНОВОК 

            органу опіки   і   піклування   виконавчого  комітету  Татарбунарської  міської ради     
            про    доцільність   призначення    громадянина     Чуприни  Миколи    Васильовича 
            опікуном  над    дружиною,   громадянкою  Чуприною    Вірою   Валеріївною,  1978 
                                                                    року народження  
 
 

           Розглянувши  заяву  громадянина  Чуприни   Миколи   Васильовича, 1966 
року   народження,   з проханням    надати    висновок   органом   опіки  та  піклування   
про призначення    його   опікуном   над    дружиною,    Чуприною   Вірою Валеріївною, 
1978 року: 

   ВСТАНОВЛЕНО: 
 

                     Чуприна  В.В.  є   інвалідом  II   групи  психічного захворювання   наданого   
безстроково. Не  працює.   За станом  здоров’я     потребує     стороннього   допомоги. 
           Чуприна   М.В.  зареєстрований   за адресою:  м. Ізмаїл, вул. Телеграфна, 19, 
фактично  проживає   разом   з  дружиною, Чуприною В.В,  в  м. Татарбунари  по вул. 
Нагорна, 56   в   найманому  житлі. 

            Чуприна  М.В.   є  повнолітньою,  дієздатною особою,  на  диспансерному  
обліку  у  

 лікаря  нарколога та психіатра  Татарбунарської  центральної районної лікарні  не  
перебуває. Має   задовільний    стан  здоров’я,  перебуває  в родинних   стосунках  з    
Чуприною В.В. 
               Враховуючи     вищевикладене,     рада    опіки  та   піклування при   
виконавчому   комітеті   Татарбунарської   міської   ради   визнає    доцільним    
призначення   громадянина   Чуприни  Миколи  Васильовича   опікуном  над   його  
дружиною,   громадянкою   Чуприною  Вірою Валеріївною,  1978 року народження.    
 

 

                   
      

        
      Голова ради опіки  та піклування                                                                       О.В.Жаран                      

 



                                                                                         
                           Додаток  4                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                            до      рішення   виконавчого  
                                                                                      комітету  Татарбунарської міської 

                                   ради 
                                                                              від «__ »_________2017 року 

                                      № ___ 
                                      

 

                                                                                                
 

ВИСНОВОК 

органу опіки   і   піклування при   виконавчому  комітеті  Татарбунарської  міської ради 
про    доцільність   призначення    громадянина    Бондарюк   Раїси  Олександрівни 

опікуном   над    донькою,   Бондарюк   Катериною  Михайлівною,  1985   року 
народження 

 
 

      Розглянувши  заяву  громадянки   Бондарюк   Раїси  Олександрівни, 1958  року 
народження, з проханням    надати    висновок   органом   опіки  та  піклування   про 
призначення    її   опікуном   над    донькою,   Бондарюк   Катериною  Михайлівною,  1985   
року  народження: 

         
 ВСТАНОВЛЕНО: 
 

              Бондарюк  К.М  є  інвалідом  II   групи   психічного  захворювання наданого 
безстроково.   За  станом    здоров’я    потребує     стороннього   допомоги. 
              Бондарюк  К.М.   проживає   разом   з   Бондарюк  Р.О. за адресою:  м. 
Татарбунари, вул.  Чорноморська, 58.    Бондарюк   Раїса  Олександрівна    створила  
необхідні  умови проживання    доньці.   
    Бондарюк  Р.О. є   повнолітньою,  дієздатною  особою, на   диспансерному  обліку  у 
лікаря   нарколога  та психіатра  Татарбунарської центральної  районної  лікарні  не 
перебуває.  На  даний час  перебуває  на пенсії.  Має  задовільний стан  здоров’я,  
перебуває   в  родинних  стосунках  з    Бондарюк   К.М. 
            Враховуючи     вищевикладене,     рада    опіки   та    піклування  при виконавчому   
комітеті   Татарбунарської   міської   ради   визнає    доцільним    призначення   
громадянки  Бондарюк   Раїси Олександрівни   опікуном  над     її   донькою,  громадянкою    
Бондарюк   Катериною Михайлівною,   1985  року народження.    
 
      

 
 

   Голова ради опіки та піклування                                                                      О.В.Жаран 
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Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
29.11.2017                                                               №  

                                
Про присвоєння адреси артезіанським 
свердловинам за клопотанням 
КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» 
 
            Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення Татарбунарської міської ради від 30 листопада 2016 року № 247-VII    
«Про прийняття артсвердловини у комунальну власність Татарбунарської міської ради та 
передачу їх на баланс КП «Водопостачальник», актів приймання-передачі основних 
засобів Артезіанських свердловин та башт Рожновського, затверджених міським головою 
30.03.2017 року, розглянувши клопотання КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК», виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 
 1. Присвоїти об’єкту нерухомого майна – артезіанській свердловині, що 
знаходиться  по вулиці Гульченка Романа 8, адресу: м. Татарбунари, артезіанська 
свердловина № 1,   вул. Гульченка Романа 8/1. 
 
 2. Присвоїти об’єкту нерухомого майна – артезіанській свердловині, що 
знаходиться  по вулиці Гульченка Романа 16, адресу: м. Татарбунари, артезіанська 
свердловина № 1,   вул. Гульченка Романа 16/1. 
  
 3. 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 
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Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

29.11.2017                                                                              №______  
                                
Про присвоєння адреси, за заявами  
Табачок Галини Антонівні та 
Безпалько Антоніни Володимирівни 
 
          Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяви Табачок Галини Антонівни та Безпалько Антоніни 
Володимирівни, що в м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  

 
1. Виділити 1/2 частку житлового будинку з господарчими будівлями та дворовими 

спорудами, що належить Безпалько Антоніні Володимирівні, на підставі свідоцтва про 
права на спадщину за законом від 13.09.2006 року № 3154 виданого державним 
нотаріусом Єпішкіной С.В. по вул. Леніна (Соборна), що складається: з веранди № 1-1, 
комора № 1-2,  коридору № 1-3, , туалету № 1-4, кухні № 1-5, кімнати № 1-6, коридор № 
1-7, ванна № 1-8,  кімнати № 1-9, кімната № 1-10, ½ частка підвалу під літерою «б», 1/2 
частки сараю під літ. «Б» в окремий об’єкт нерухомого майна та присвоїти йому окрему 
поштову адресу – вул. Соборна, 30 / 1. 
 

2. Виділити 1/2 частку житлового будинку з господарчими будівлями та дворовими 
спорудами, що належить Табачок Галині Антонівні, на підставі договору купівлі-продажу 
1/2 частки житлового будинку, від 13.09.2006 року № 3154 виданого приватним 
нотаріусом Гайдаржи А.А. по вул. Леніна (Соборна) , що складається: з веранди № 2-1,  
коридору № 2-2, кімнати № 2-3, кухні № 2-4, туалету № 2-5, комора № 2-6, коридор № 2-
7, кімнати № 2-8, кімната № 2-9, ванна № 2-10, котельня «а1» № 1-6, 1/2 частки сараю під 
літ. «Б» в окремий об’єкт нерухомого майна та присвоїти йому окрему поштову адресу – 
вул. Соборна, 30 / 2. 
 

3. 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 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
  29.11.2017           №  
 
Про  внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради від 
27.10.2017 № 172 «Про затвердження 
структури офіційного веб-сайту 
Татарбунарської міської ради та переліку 
наборів даних, що містять публічну 
інформацію та підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних» 
 
          Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 1 статті 10, статтею 15 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», Положенням про набори даних, які 
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого  постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.10.2015 року № 835, у зв’язку зі змінами в структурі виконавчого 
комітету (апарату) міської ради виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
           1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 
27.10.2017 № 172 «Про затвердження структури офіційного веб-сайту Татарбунарської 
міської ради та переліку наборів даних, що містять публічну інформацію та підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних», виклавши пункт 3 в наступній редакції:  
«3. Визначити модератором та адміністратором офіційного веб-сайту Татарбунарської 
міської ради  спеціаліста відділу з питань діловодства та контролю-секретаріату ради тат 
виконавчого комітету Бойцун С.В. 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету  Коваль Л.В. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                         А.П. Глущенко 
 
        Проект рішення підготовлено  
        виконавчим комітетом (апаратом) 
        міської ради 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 29.11.2017                                                                                          №  

                               
Про доцільність проведення благоустрою за адресою 
вул. 23 Серпня, 24-в, м. Татарбунари, за заявою 
фізичної особи - підприємця Чобану Анатолія 
Федотовича  
 
        Керуючись пунктами 7, 17 частини «а» статті 30, пунктом 9 частини «а» статті 31 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 Закону України «Про 
основи містобудування», статтею 10, абзацом 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», розглянувши заяву фізичної особи - 
підприємця Чобану Анатолія Федотовича, виконавчий комітет Татарбунарської міської  
ради 
 
ВИРІШИВ: 

1.  Визнати доцільним проведення фізичною особою - підприємцем Чобану 
Анатолієм Федотовичем благоустрою прилеглої території до нежитлового будинку, за 
власний рахунок, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вулиця 23 Серпня, 24-в, з орієнтовною площею благоустрою 0,0081 га, згідно 
генерального плану-благоустрою М 1:500.  

2.  Зобов’язати фізичну особу-підприємця Чобану Анатолія Федотовича погодити 
проект благоустрою прилеглої території до нежитлового будинку: в Національній поліції, 
відділі містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового комунального 
господарства Татарбунарської райдержадміністрації, КП «Водопостачальник», ПАТ 
«Укртелеком», ПАТ «Атраком» та Татарбунарських районних електричних мережах.  

       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 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 29.11.2017                                                                                          №  

                               
Про доцільність розміщення тимчасової споруди 
господарського та іншого призначення за паспортом 
прив’язки за адресою: вул. Степова, м. Татарбунари, за 
заявою фізичної особи - підприємця Обивзенка Олега 
Івановича 
 
        Керуючись пунктами 7, 17 частини «а» статті 30, пунктом 9 частини «а» статті 31 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 29 Закону України 
«Про регулювання  містобудівної діяльності», статтею 14 Закону України «Про основи 
містобудування», статтею 10, абзацом 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів», розглянувши  заяву фізичної особи - підприємця 
Обивзенка Олега Івановича, виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1.  Визнати доцільним розміщення фізичною особою - підприємцем Обивзенком 
Олегом Івановичем тимчасової споруди господарського та іншого призначення, за 
паспортом прив’язки, для провадження підприємницької діяльності з торгівлі вело-мото 
товарами та надання послуг з їх ремонту, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вулиця Степова, (район кафе «Доміно») з орієнтовною площею 
благоустрою 0,0057 га, з них під тимчасовою спорудою – 0,0030 га, згідно план-схеми М 
1:500.  

 2. Зобов’язати фізичну особу - підприємця Обивзенка Олега Івановича замовити 
розробку та отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, виданий відділом 
містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового комунального 
господарства Татарбунарської райдержадміністрації, погоджений: КП 
«Водопостачальник»,  ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Атраком», Татарбунарськими 
районними електричними мережами. 

 3. Укласти з фізичною особою - підприємцем Обивзенком Олегом Івановичем 
договір пайової участі в утриманні об’єкту  благоустрою, після погодження паспорту 
прив’язки згідно пункту 2 цього рішення. 

 4.  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 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

29.11.2017           №  
 
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 визнання доцільним розміщення виконавчим 
комітетом Татарбунарської міської ради 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 
(бігбордів) на території м. Татарбунари, 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 визнати доцільним розміщення 
виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради тимчасових  споруд (бігбордів) на 
ділянках № 28, № 29, № 30 для здійснення діяльності з інформування населення в м. 
Татарбунари,  згідно ситуаційних планів М 1:2000, що додаються. 

 
 2. Доручити Татарбунарському міському голові отримати паспорт прив’язки 
тимчасових споруд, виданий відділом містобудування, архітектури, розвитку 
інфраструктури та житлового комунального господарства Татарбунарської 
райдержадміністрації, погоджений: КП «Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», ПАТ 
«Атраком», Татарбунарським районом електричних мереж.  

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 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 29.11.2017                                    №  
 

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 06.12.2013р. за № 
2073/24605, розглянувши заяви та паспорти прив’язки фізичних осіб – підприємців: 
Ганчевої Валентини Дионисівни, Федорової Вікторії Вікторівни, Мукієнко Аксентія 
Федоровича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Укласти з фізичною особою – підприємцем Ганчевою Валентиною 
Дионисівною договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 
12.10.2020 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки від 13.10. 
2017 року № 35, на площу під групою тимчасових споруд 150 кв. м, загальна площа 
благоустрою становить 308 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари,  вул. Василя Тура (згідно паспорту прив’язки). 

2. Укласти з фізичною особою – підприємцем Мукієнком Аксентієм 
Федоровичем договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 
22.01.2019 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки, на площу 
благоустрою 28 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари,  вул. Горького (згідно паспорту прив’язки). 

3. Укласти з фізичною особою – підприємцем Федоровою Вікторією 
Вікторівною договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 
29.10.2020 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки від 30.10. 
2017 року № 34, на площу під тимчасовою спорудою 22,05 кв. м, загальну площу 
благоустрою становить 30,54 кв. м, з них за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари,  вул. 23 Серпня (згідно паспорту прив’язки). 

 
4.Зобов’язати заявників: 
 
4.1.  Отримати дозвіл виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на 

порушення об’єкту благоустрою за формою визначеною Кабінетом Міністрів України. 
 



4.2.   До виконання робіт по розміщенню тимчасових споруд приступити не пізніше 
6 місяців з дня реєстрації паспорту прив’язки. 

 
4.3. Надати у виконавчий комітет міської ради заяву за встановленою формою про 

дотримання вимог паспорту прив’язки після завершення розміщення тимчасових споруд. 
 
4.4. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення твердих відходів. 
 
4.5. Не приступати до експлуатації об’єкта без погодження графіку роботи 

виконавчим комітетом міської ради. 
 
5. Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П. Глущенка укласти 

договори пайової участі на утримання об’єктів благоустрою, зазначених у пункті 1 цього 
рішення. 
 

6. 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 

 


