
Доповнення до порядку денного засідання виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 25.04.2018 

1. Доповнити порядок денний наступними  10, 11 питаннями: 

«10. Про затвердження висновків ради опіки та піклування про 

доцільність  призначення опікуна. 

11. Про укладання договорів пайової участі в утриманні об’єктів 

благоустрою в м. Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця 

Нєгой Катерини Павлівни 

 12. Про видачу ордеру на заселення житлової площі Половенку В.О.» 

 

2. Питання 10 вважати питанням 13. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           10 питання 

 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                   

   25.04.2018                                                                                              № ______ 

  

 Про затвердження висновків ради 

опіки та піклування про доцільність  

призначення опікуна  

                                 

Керуючись  підпунктом  4  пункту  «б»   частини першої  статті  34, 

частиною шостою статті 59  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 при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від 

03.04.2018 року № 3,  виконавчий  комітет  Татарбунарської міської ради. 

 

В И Р І Ш И В : 

 

     1.  Затвердити  висновок ради  опіки  та піклування   виконавчого комітету  

Татарбунарської міської  ради про доцільність призначення Білівського 

Вадима Вікторовича, 1980 року народження, опікуном над матір’ю 

Білівською Наталією Федорівною,  1957 року народження (додаток 1), та 

звернутись з поданням   до Татарбунарського районного суду  про подальше 

вирішення питання   щодо  доцільності   встановлення опіки. 

 

          2.  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 25.04.2018 року 

                                            № ___                                

                                                                                                  

                                                         

ВИСНОВОК 

органу опіки   і   піклування   виконавчого  комітету  Татарбунарської  міської 

ради про    доцільність   призначення    громадянина Білівського Вадима 

Вікторовича опікуном над,  громадянкою Білівською Наталією Федорівною,  

1957 року   народження 

 

                   

       Розглянувши  заяву  громадянина Білівського Вадима Вікторовича, 1980 

року   народження,   з проханням    надати    висновок   органом   опіки  та  

піклування   про призначення   його  опікуном   над матір’ю  Білівською 

Наталією Федорівною,  1957 року народження,  яка  зареєстрована та  проживає  

за адресою: м. Татарбунари, вул. Кооперативна, 46а.  

 

 

ВСТАНОВЛЕНО:  

 

 Білівська Н.Ф. є інвалідом І групи «Б». За станом здоров’я не може 

самостійно здійснювати свої права і обов’язки і потребує постійного 

стороннього нагляду і догляду. 

Білівський В.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    Білівською Н.Ф.  

Враховуючи     вищевикладене,     рада    опіки  та   піклування при   

виконавчому   комітеті  Татарбунарської  міської   ради     визнає    доцільним    

призначення громадянина Білівського Вадима Вікторовича опікуном над 

громадянкою    Білівською Наталією Федорівною. 

 

 

 

 

Голова  ради опіки  

та піклування                                                           О.В. Жаран 

 

 



11 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

  

 25.04.2018                                       №  
  

Про укладання договорів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою в м. 

Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця Нєгой Катерини Павлівни  

    

            Керуючись статтею 40 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», який 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2013 року за № 2073/24605, 

розглянувши заяву та подані документи фізичної особи – підприємця Нєгой 

Катерини Павлівни,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 
 

 1. Укласти з фізичною особою – підприємцем Нєгой Катериною 

Павлівною, договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном 

до 01.01.2021 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки 

групи тимчасових споруд (від 05.05.2017 року №21), на площу під тимчасовою 

спорудою №42 – 18 кв. м, загальна площа благоустрою становить 24,0 кв. м, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,  ріг вул. 23 

Серпня (згідно паспорту прив’язки). 
  

 2. Укласти з фізичною особою – підприємцем Нєгой Катериною 

Павлівною, договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном 

до 01.01.2021 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки 

групи тимчасових споруд (від 05.05.2017 року №21), на площу під тимчасовою 

спорудою №43 – 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).  
  

3. Зобов’язати заявника укласти з комунальним підприємством договір на 

вивезення твердих відходів. 



  

4. Уповноважити Татарбунарського міського голову Глущенка А.П. 

укласти договори пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, зазначених 

у пунктах 1-2 цього рішення. 
  

5. 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 
25.04.2018                                                         №_________ 

 

Про видачу ордеру на заселення житлової площі Половенку В.О. 

 

         Керуючись підпунктом 6 частини «б» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 51, 52 Житлового Кодексу 

Української РСР, постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 

2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році 

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво/капітальний ремон /реконструкцію малих групових будинків, 

будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих 

будинків сімейного типу, соціального житла для дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-

кошторисної документації»,  розглянувши  протокол засідань громадської 

комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської 

ради №  від 18 квітня 2018 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 
 

В И Р І Ш И В :  

 

         1. Видати ордер на постійне проживання фізичній особі з числа дітей-

сиріт та дітей позбавленого піклування в віці до 23 років, та враховуючи 

черговість затверджену рішенням виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 26.01.2017 № 6 «Про затвердження списків квартирного обліку 

громадян у виконкомі Татарбунарської міської ради», Половенко Валентину 

Олеговичу, 22.03.1998 року народження, на 1/3 частину житлового будинку по 

вул. Партизанська, 22 

 

         2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

Міський голова                                                                             А.П.Глущенко  
 

       Проект рішення     підготовлено головним  

     спеціалістом – юристом   виконкому (апарату) 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                   

   25.04.2018                                                                                              № ______ 

 

Про затвердження зведеного кошторисного 

розрахунку коригування робочого проекту 

«Капітальний ремонт адміністративного будинку 

міської ради у м. Татарбунари Одеської області» 

 
               

         Відповідно до статті 28, підпункту 1 частини «а» статті 31, частини 6 

статті 59 Закону України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження 

Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України», розглянувши зведений кошторисний розрахунок коригування робочого 

проекту «Капітальний ремонт адміністративного будинку міської ради у м. 

Татарбунари Одеської області», експертний звіт щодо розгляду кошторисної 

частини проектної документації за робочим проектом (коригування) «Капітальний 

ремонт адміністративного будинку міської ради у м. Татарбунари Одеської 

області» від 05.03.2018 року № 16-0213-18, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок коригування робочого 

проекту «Капітальний ремонт адміністративного будинку міської ради у м. 

Татарбунари Одеської області», складений в поточних цінах станом на  

02.03.2018 року, в сумі  1164,215 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи - 

989,364 тис. грн., інші витрати-174,851 тис. грн. 

 

 2. 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 



 


