
Зміни та доповнення

до порядку денного засідання виконавчого комітету

Татарбунарської міської ради 28.03.2018 року

1. Доповнити порядок денний наступними 19, 20, 21 питаннями:
«19. Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту

благоустрою в м. Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця

Дрангоя Августа Юрійовича.
20. Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом

прив’язки за адресою м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова за заявою

фізичної особи – підприємця Бурлаченка Олега Володимировича.
Інформує: Катанов І.В. - начальник відділу земельних відносин

виконавчого комітету (апарату) міської ради.
21. Про визначення   переліку  видів та об’єктів  оплачуваних

суспільно-корисних робіт для порушників, які відбуватимуть адміністративне

стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт  на 2018 рік.
Інформує: Коваль Л.В. – керуючий справами  (секретар) виконавчого

комітету міської ради.
22. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету

Татарбунарської міської ради № 224 від 16.07.1998 р. «Про упорядкування

нумерації будинків на вулиці Маяковського в м. Татарбунари.
23. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету

Татарбунарської міської ради № 12 від 31.01.2018 р. «Про присвоєння адреси

артезіанській свердловині за клопотанням КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК».

24. Про впорядкування нумерації житлового будинку по вулиці Бузкова

м. Татарбунари.
Інформує: Борденюк В.М.- головний спеціаліст-юрист виконавчого

комітету (апарату) міської ради.

2. Питання 19 вважати питанням 25.



19 питання

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я
 28.03.2018                            №

Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою в м.
Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця Дрангоя Августа

Юрійовича

Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про

благоустрій населених пунктів», наказом 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 року за № 2073/24605, розглянувши заяву та

подані документи фізичної особи – підприємця Дрангоя Августа

Юрійовича,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Укласти з фізичною особою – підприємцем Дрангоєм Августом

Юрійовичем, договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою,
терміном до 04.05.2021 року, з можливістю пролонгації на термін дії

паспорту прив’язки групи тимчасових споруд (від 05.05.2017 року №21), на

площу під тимчасовою спорудою № 50 – 15,4 кв. м, загальна площа

благоустрою становить 18,4 кв. м за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район,  м. Татарбунари,  ріг вул. 23 Серпня (згідно паспорту

прив’язки).

2. Зобов’язати заявника укласти договір на вивезення твердих відходів.

3. Уповноважити Татарбунарського міського голову Глущенка А.П.
укласти договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, зазначеного

у пункті 1 цього рішення.

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

20 питання



ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 28.03.2018                                     №

Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом прив’язки за

адресою м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова за заявою фізичної особи –

підприємця Бурлаченка Олега Володимировича

Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про

благоустрій населених пунктів», статтею 29 Закону України «Про

регулювання містобудівної діяльності», наказом 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 (далі Порядок), розглянувши заяву фізичної особи – підприємця

Бурлаченка Олега Володимировича, виконавчий комітет Татарбунарської

міської ради

ВИРІШИВ:

1. Визнати доцільним розміщення фізичною особою – підприємцем

Бурлаченком Олегом Володимировичем за паспортом прив’язки  тимчасової

споруди для провадження підприємницької діяльності – з надання послуг по

ремонту побутових приладів, за адресою: Одеська область, Татарбунарський

район, вул. Капітана Салтикова, (згідно викопіювання М 1:500), площею

тимчасової споруди – 25 кв. м (5х5м), площею благоустрою - 90 кв. м.

2.  Зобов’язати заявника:

3.1. Отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди, виданий відділом

містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового

комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації та надати

його на погодження виконавчому комітету Татарбунарської міської ради. 

3.2. Укласти з комунальним підприємством «Водопостачальник» договір

на вивіз твердих сортованих відходів.

3.3. Укласти  договір пайової участі на розвиток інженерно – транспортної

та соціальної інфраструктури м. Татарбунари.

4.     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

21 питання



ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

28.03.2018 №

Про визначення   переліку  видів та об’єктів  оплачуваних суспільно-

корисних робіт для порушників, які відбуватимуть адміністративне стягнення

у вигляді суспільно-корисних робіт  на 2018 рік 

Відповідно до статей 30-1, 321-1, 321-3 Кодексу України про

адміністративні правопорушення, статті 39 Кримінально-виконавчого

кодексу, керуючись підпунктом 2 частини «а» статті 38, частиною шостою

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,
розглянувши запит Татарбунарського районного відділу з питань пробації

Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних

покарань та пробації Міністерства юстиції від 13.12.2018 р. № 149,
виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Визначити  перелік видів оплачуваних  суспільно-корисних робіт, які

мають виконуватись особами, що вчинили адміністративні правопорушення

та на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-
корисних робіт на території Татарбунарської міської ради на 2018 рік згідно

додатку.

2. Визначити об’єктами відбування суспільно-корисних робіт особами,
що вчинили адміністративні правопорушення та на яких судом накладено

адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт Управління

майном комунальної власності та забезпечення благоустрою у місті

Татарбунарської міської ради та КП «Водопостачальник».

3. Керівникам визначених підприємства, установи:

3.1. Погодити із Татарбунарським районним відділом з питань пробації

Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних

покарань та пробації Міністерства юстиції визначені перелік видів  та об’єкти

суспільно-корисних робіт на території Татарбунарської міської ради для

порушників на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді

суспільно-корисних робіт.
3.2. Призначити відповідальних за організацію і виконання суспільно-

корисних робіт та налагодити взаємодію з  Татарбунарським районним

відділом з питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;



3.3. Здійснювати контроль за виконанням порушниками призначених їм
робіт;

3.4. Своєчасне повідомляти Татарбунарський районний відділ з питань

пробації Південного міжрегіонального управління з питань виконання

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції про ухилення

порушника від виконання суспільно корисних робіт;
3.5. Вести облік та інформувати Татарбунарський районний відділ з

питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань виконання

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції про кількість

відпрацьованих порушником годин;
3.6. Нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних

робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної

виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати

аліментів.

5. 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



Додаток

до рішення виконкому

Татарбунарської міської ради

від 28.03.2018
№

П Е Р Е Л І К

видів оплачуваних  суспільно-корисних робіт, які мають виконуватись 
особами, що вчинили адміністративні правопорушення та на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на 
території Татарбунарської міської ради на 2018 рік 

1.  Усі види робіт, пов’язані з благоустроєм у місті: скошування узбіччя

доріг, газонів, територій парків та скверів, підрізання кущів та дерев, посадка

і обкопування дерев, прибирання вулиць, завантаження сміття вручну,
побілка, очистка бордюрів, лотків,  земляні роботи, підсобні роботи.

2. Прибирання кладовищ, посипка підйомів на автошляхах, очистка

громадських туалетів, фарбування авто зупинок, будівництво та ремонт

парканів, завантаження палива та заготівля дров для опалення та інші види

робіт, які не суперечать законодавству України і не носять характер

шкідливих для життя і здоров’я.

3. Некваліфіковані роботи на  КП «Водопостачальник»: земляні роботи.

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



22 питання

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

28.03.2018 №

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської

ради № 224 від 16.07.1998 р. «Про упорядкування нумерації будинків на

вулиці Маяковського в м. Татарбунари»

Керуючись статтею 37,  частиною шостою статті 59 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Бакланова Петра

Михайловича, що мешкає в м. Татарбунари, свідоцтво на право особистої

власності на житловий будинок від 27.06.1975 року,  витяг з протоколу

громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті

Татарбунарської міської ради № 5 від __березня 2018 року, в зв’язку з

уточненням порядкового номера житлового будинку в натурі на місцевості,
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Татарбунарської

міської ради № 224 від 16.07.1998 р. «Про упорядкування нумерації будинків

на вулиці Маяковського в м. Татарбунари»:

пункт 1  абзацу 2 викласти в такій редакції:
Бакланов Петро Михайлович                                                  1в                         11

Алексєєв Кирил А.                                                                    1г                         9

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) міської ради



23 питання

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

28.03.2018 №

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської

ради № 12 від 31.01.2018 р. «Про присвоєння адреси артезіанській

свердловині за клопотанням КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК»

Керуючись статтею 37, частиною шостою статті 59 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши КП

«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК», в зв’язку з уточненням номера артсвердловини

згідно паспорту № 842 від 12.08.1983 року,  виконавчий комітет

Татарбунарської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Внести до рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської

ради № 12 від 31.01.2018 р. «Про присвоєння адреси артезіанській

свердловині за клопотанням КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» такі зміни:

пункт 1викласти в такій редакції:

«1. Присвоїти об’єкту нерухомого майна – артезіанській свердловині №

842 згідно паспорту артсвердловини № 842 від 12.08.1983 року, що

знаходиться по вулиці Суворова 41/1, адресу: м. Татарбунари, артезіанська

свердловина  № 1, по вулиці Суворова, 41/1.

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) міської ради



24 питання

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

28.03.2018 №

Про впорядкування нумерації 

житлового будинку по вулиці 

Бузкова м. Татарбунари

Керуючись статтею 30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Медяника Анатолія

Івановича, що мешкає в м. Татарбунари, договір купівлі-продажу № 269 від

15.03.1985 року, технічний паспорт від 26.01.1993 року,  інформаційні довідку

№116902862, №116902473, витяг з протоколу громадської комісії з житлових

питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради № 5 від __
березня 2018 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

В И Р І Ш И В :

        1. Присвоїти адресу житловому будинку, який належить Медянику

Анатолію Миколайовичу – м. Татарбунари, вул. Бузкова, 3 б.

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) міської ради



Інформація

  про  функціонування  кладовищ  на території  міста Татарбунари

На  балансі    Управління майном комунальної власності та

забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради

знаходяться  три кладовища.

1.     Єврейське  кладовище  знаходиться по вулиці  Маяковського в

дуже  не  зручному  місці  (за  людськими  городами).    На  даному

кладовищі  знаходиться  лише  меморіал,  який  робітники благоустрою

щорічно  утримують    в  належному  стані,   а  саме  білують,  фарбують,
систематично  косять  траву. Доступ на кладовище,  особливо  на  9  травня,
здійснюється через  двори жителів вул. Маяковського  або  по  пустирю.
Управління майном комунальної власності та забезпечення благоустрою у

місті Татарбунарської міської ради   звертається    з  проханням    про

перенесення    єврейського  меморіалу  в  більш  доступне  і  зручне  місце.

2.     Старе  кладовище  було  відкрите  у 1947  році на  даний  період

там  знаходиться  будівля   сторожки,  цистерна  для  води,  туалет,  двоє

металевих  воріт, одні з них   з  фірткою. Кладовище  огороджено  плитами

НПК 3х2.   На  кладовищі  працює  один  наглядач,  який  слідкує  за

порядком,  вивозить   сміття,  забезпечує завезення  води,  зачищає  порослі,
утримує  в  належному  стані територію. Прилеглу  територію  до

кладовища,  косить,  прибирає  траву,  слідкує  за  авто зупинкою,  яку  було

облаштовано та  встановлено   в  2017  році.   З  1994  року  кладовище

закрито.  Поховання  проводиться   дуже  рідко,       в  тих  випадках  де  біля

могили родичів   є  місце.  Зловживають  цим  роми.  Старе  кладовище

потребує  ремонту.  Плити   НПК,  якими  воно  огороджено   хиляться,  грунт

осідає, бетон   руйнується.  Плити  підперті  дерев’яними  брусками.

3.     Нове  кладовище  було  відкрите  у  1994  році.  У  2003  році

міська  рада  передала   його   на  баланс    Управління майном комунальної

власності забезпечення благоустрою у місті,   куди  входило  незавершене

будівництво   сторожки,  туалету та  цистерни  для  питної  води.  Кладовище

огороджено   плитами   НПК  3 х 1. У  зв’язку  з  тим,  що  кладовище

знаходиться  за  межами  міста,  добиратися  до  нього  дуже  важко тому

наглядачем було призначено Гусаренко Клавдію  Петрівну, що  має

транспорт.  Управління майном комунальної власності та забезпечення

благоустрою у місті  силами  робітників  благоустрою  перекрили  дах

будівлі,  встановили  вікна, двері, побілили  та  пофарбували,  відремонтували

цистерну  для  води  та перекрили  туалет. Так-як  поховання  проводилось  з
правої  сторони   тому було  кладовище поділено  на 2 квартали,  нарізана

центральна  та  бокова дорога,  які  були  засипані  відходами  старого

асфальту  та  шлаком, встановлено  таблички  квадрат  номер 1  та квадрат

номер 2, нарізано  дорогу по периметру,  що дало  можливість  під  час



прибирання  сміття   заїжджати   під  плитами.    Центральну дорогу

засадили  молодими  саженцями  горіхів.  Встановили  ворота.  Заїзд

машиною  на  територію  кладовища  було  заборонено, що дало  можливість

зберегти  дорогу. На  плитах    відбили  нумерацію  рядків і в книзі  реєстрації

ведеться  облік  поховань.
У 2010  році  міська  рада  передала  на  баланс  кладовище   в

користування  приватному  підприємцю  Ю.Г. Баргутіну,   який  керував  ним

до  2016  року. За  цей  період  він  встановив  ритуальну  площадку та для

прихожан  хрест.  У  2016  році  міська  рада  знову  передає  на  баланс

Управління майном комунальної власності та забезпечення благоустрою у

місті  кладовище.  Послуги  населенню   по  похованню  надають  два

приватні  підприємці    Руденко І.Д  та  Глибишин  П.А.   Роботу  кладовища

контролює  наглядач  Управління майном комунальної власності та

забезпечення благоустрою у місті.   Ведеться  реєстрація  померлих,
вивозиться  сміття  та  завозиться  питна  вода.  Кладовище  поділено  на  дві

частини  де  за  одну   відповідає  Глибишин П.А. за  другу  Руденко І.Д.  За

весь  період  роботи  встановили  лише  ворота,  не   підсипались  та  не

планувались  дороги,  які  сьогодні  розбиті повністю.  В  непогодні

кліматичні  умови,  там  не  проїхати  не  пройти.  Управління майном

комунальної власності та забезпечення благоустрою у місті   попередило

наглядача   про заборону  в’їзду транспорту на  територію кладовища.
Кладовище  потребує  перепланування  та  термінової  зачистку  сміття  за

плитами  по  периметру.   Необхідно  встановити  площадку  біля  сторожки,
для укриття людей під  час  дощу, вітру  та  снігу,  а  головне  зробити  дорогу

як  центральну  так   і  поперечну. 

Керівник   Управління майном комунальної

власності та забезпечення благоустрою у місті     О. Є. Даскалєску


