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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

25.04.2018    Зала  засідань  міської    ради   

14.00 
        
          1. Про роботу  відділу з питань реєстрації виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради у 2017 році. 
 Інформує: Ватаманюк І.І.- начальник відділу з питань реєстрації 
виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 
 2. Про  підготовку до відзначення Дня Пам’яті та примирення та 73-ї 
річниці  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій війні. 
 3.  Про затвердження схеми комплексного благоустрою території 
скверу Молодіжний м. Татарбунари. 
         4. Про доцільність проведення благоустрою за адресою: м. Татарбунари, 
вул. Одеська - ріг вул. Каштанової  за заявою Бондаренка Андрія Юрійовича. 
         Інформує: Коваль Л.В. – керуючий справами  (секретар) виконавчого 
комітету міської ради. 
 5. Про надання адресної матеріальної допомоги  жителям  міста. 
 Інформує: Кравець Н.О.- завідувач сектору з питань бюджету та 
інвестицій відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
міської ради. 
 6. Про присвоєння поштової адреси за заявою Калантарчук Анни 
Іванівни. 
 7. Про присвоєння поштової адреси за заявою Кошельник Анни 
Федорівни. 
 8. Про взяття на квартирний облік громадян, за заявами Кубишкіна 
Юрія Анатолійовича, Ротар Ірини Ігорівни, Магєра Віктора Петровича, 
Шевченко Марії Миколаївни. 
 9. Про надання дозволу на торгівлю сільськогосподарською 
продукцією за адресою: м. Татарбунари,  на розі вулиці Тура В. та вулиці 
Борисівська за заявою Чебана Євгена Едуардовича. 
 Інформує: Борденюк В.М.- головний спеціаліст-юрист виконавчого 
комітету (апарату) міської ради. 
 10. Різне 
 

 

  

 

 
 
 



1 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
 
25.04.2018           №   
 
Про роботу  відділу з питань 

реєстрації виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської 

ради у 2017 році  

 
 Відповідно до пункту 2 частини другої статті 52, частини шостої статті 
59   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши  
інформацію  начальника відділу з питань реєстрації виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради Ватаманюк І.І.  про роботу  відділу з 
питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської 
ради у 2017 році, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Інформацію начальника відділу з питань реєстрації виконавчого 
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради Ватаманюк І.І.  про роботу  
відділу з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 
міської ради у 2017 році прийняти до відома. 
 
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника міського голови Лєсніченка О.В. 
 
 
Міський голова             А.П. Глущенко 
 

      Проект рішення підготовлено відділом  
      відділу з питань реєстрації виконавчого  
      комітету (апарату) Татарбунарської  
      міської ради  

 



2 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
25.04.2018                                                                                          №  

 
Про  підготовку до відзначення 

Дня Пам’яті та примирення та 73-ї 

річниці  перемоги  над  нацизмом  

у  Другій  світовій війні    

 
 Відповідно до статті  40, частини шостої статті 59 Закону  України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
Коваль Л.В. про підготовку до відзначення Дня Пам’яті та примирення та 73-
ї річниці  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій війні, виконавчий 
комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради Коваль Л.В. про підготовку до відзначення Дня 
Пам’яті та примирення та 73-ї річниці  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  
світовій прийняти до відома (додається). 

 
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 
 

 
 
 



3 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
25.04.2018                                                                                          №  

 
Про затвердження схеми 

комплексного благоустрою 

території скверу Молодіжний м. 

Татарбунари 

 
 Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31, частини шостої статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29 Закону 
України «Про регулювання  містобудівної діяльності», статті 14 Закону 
України «Про основи містобудування», статті 10, абзацу 5 підпункту 2 
пункту 4  статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
розглянувши схему комплексного благоустрою території скверу Молодіжний 
м. Татарбунари,  виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 
 
ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити схему  комплексного благоустрою території скверу 

Молодіжний м. Татарбунари (додається).  
 
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 
 

 



4 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 25.04.2018                                   №  

 
Про доцільність проведення благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. 
Одеська - ріг вул. Каштанової  за заявою Бондаренка Андрія Юрійовича 
          
            Відповідно до статі 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,  
розглянувши заяву громадянина Бондаренка Андрія Юрійовича, мешканця м. 
Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Вважати доцільним проведення благоустрою гр. Бондаренком 
Андрієм Юрійовичем  за адресою:  м. Татарбунари, вул. Одеська - ріг вул. 
Каштанової шляхом проведення земляних робіт з планування дороги (згідно 
викопіювання М 1:2000) за рахунок коштів заявника. 

 2. Зобов’язати  Бондаренка А.Ю.: 
- розпочинати роботи з порушення цілісності об’єкту благоустрою за 

обов’язкового повідомлення виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради,  Татарбунарського ВП Арцизського ВП НП України  в Одеській 
області; 

- забезпечити безпеку руху транспорту та пішоходів під час  
проведення робіт з порушення цілісності об’єкту благоустрою. 

 
3. Головному спеціалісту – юристу виконавчого комітету (апарату) 

міської ради  Борденюку В.М. підготувати  та видати дозвіл Бондаренку А.Ю 
за формою, передбаченою постановою Кабінету Міністрів України від 30 
жовтня 2013 року № 870 «Про затвердження Типового порядку видачі 
дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, 
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів». 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В 
 
 Міський голова        А.П. Глущенко 
      Проект рішення підготовлено виконавчим  
      комітетом (апаратом) міської ради 



 
5 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
25.04.2018                  №_______ 

 
 
 
 

 Відповідно підпункту 4  пункту  «а»  статті  28, частини шостої статті 
59    Закону України   «Про    місцеве самоврядування в Україні»,  рішення 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  від 28.04.2016 року № 
54 «Про  затвердження  Положення  про порядок           надання         адресної  
матеріальної  допомоги мешканцям м. Татарбунари (зі змінами), рішень 
міської  ради  від  08.12.2017  року  № 504-VII   «Про  міський  бюджет  на  
2018 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  квітні 2018 
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  
2018  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  25.04.2018 
            №____ 

                                                    
С П И С О К 

   жителів міста  на  надання  матеріальної  допомоги   на  лікування, 
поховання  та  вирішення   соціально - побутових     проблем    в   квітні   

2018  року 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначення 
допомоги 

Сума 
Грн. 

      
      
      
      
      
      

      



6 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
25.04.2018                                                                          № _______ 
 
Про присвоєння поштової адреси 

за заявою Калантарчук Анни 

Іванівни 
                            

          Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву Калантарчук Анни Іванівни, 
що проживає в м. Татарбунари, висновок щодо технічної можливості поділу 
об’єкта нерухомого майна ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН», враховуючи 
технічний паспорт від 01.03.2018 року, заяву-згоду співвласника Антоненко 
Л.І., інформаційну довідку 118881243, витяг з протоколу громадської комісії 
з житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради 
№ 5 від __  квітня 2018 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської 
ради 
 
В И Р І Ш И В :  

 
1. Присвоїти окрему поштову адресу – вул. Новоселів, 2/2, частині 

житлового будинку, що належить Калантарчук Анні Іванівні на підставі 
договору купівлі-продажу №1113 від 24.03.2005. 
 

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 
 



 
7 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.04.2018                                                                                       №  
 
Про присвоєння поштової адреси 

за заявою Кошельник Анни 

Федорівни 

 
 Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву Кошельник Анни Федорівни, 
що проживає в м. Татарбунари, технічний висновок щодо технічної 
можливості поділу об’єкта нерухомого майна ФОП «ТОПАЛОВА С.О.», 
враховуючи технічний паспорт від 25.08.1998 року, згоду співвласника 
Богдан А.П., інформаційну довідку 118884590, витяг з протоколу 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської ради № 4 від __ квітня 2018 року, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 
 1. Присвоїти окрему поштову адресу – вул. Чорноморська, 60/2, частині 
житлового будинку, що належить Кошельник Анні Федорівні на підставі 
договору дарування 58/100 частки житлового будинку № 854 від 19.07.2017. 
 
 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 
 



8 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
 
25.04.2018                    № 
 
Про взяття на квартирний облік громадян, за заявами Кубишкіна Юрія 

Анатолійовича, Ротар Ірини Ігорівни, Магєра Віктора Петровича, Шевченко 

Марії Миколаївни 

 
       Керуючись підпунктом 2, частини «а» статті 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтею 34 Житлового Кодексу 
Української РСР, постановою Ради міністрів Української РСР і української 
республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 
«Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», 
розглянувши протоколи засідання громадської комісії з житлових питань при 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від 26  березня 2018 року 
№ 4 та  __   квітня 2018 року №  5, клопотання Татарбунарського 
РЦСССДМ,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
         1. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку 
Кубишкіна Юрія Анатолійовича, 1984 р. н. , як учасника бойових дій. 
 
         2. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку та 
списку громадян, які мають право на першочергове отримання житла: 
- Ротар Ірину Ігорівну, 1992 р. н., з сім’єю, як багатодітну мати – одиначку 
разом з: 
сином – Ротарем Русланом Вадимовичем, 2010 року народження;  
сином – Ротарем Юрієм Вадимовичем, 2012 року народження; 
сином – Ротарем Олександром Вадимовичем, 2014 року народження; 
сином – Ротарем Віктором Олексійовичем, 2017 року народження. 
 
        3. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку та 
списку громадян, які мають право на позачергове отримання житла Магєра 



Віктора Петровича, 1995 р. н., як особу з числа дітей позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з числа внутрішньо переміщених осіб. 
 
        4. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку та 
списку громадян, які мають право на першочергове отримання житла 
Шевченко Марію Миколаївну, 1992 р. н.,  як особу з числа дітей позбавлених 
батьківського піклування, та як мати – одиначку з  сім’єю: 
сином – Шевченком Владиславом Івановичем, 2011 р. н. 
 
            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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
25.04.2018                                                                          № _______ 

Про надання дозволу на торгівлю сільськогосподарською продукцією за 

адресою: м. Татарбунари,  на розі вулиці Тура В. та вулиці Борисівська за 

заявою Чебана Євгена Едуардовича 

         
        Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Чебана Євгена 
Едуардовича, що мешкає в с. Глибоке, Татарбунарського району, довідку 
Глибоківської сільської ради, виконавчий комітет Татарбунарської міської 
ради 
ВИРІШИВ: 
              1. Надати дозвіл Чебану Євгену Едуардовичу на торгівлю 
сільськогосподарською продукцією за адресою:  м. Татарбунари, на розі 
вулиць Тура Василя та вулиці Борисівської з 01.05.2018 року до 31.12.2018 
року. 

 
  2. Зобов’язати заявника: 
 2.1. укласти договір з КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» на вивіз сміття з 

території зазначеної у п.1 на період здійснення торгівельної діяльності; 
2.2. дотримуватися чинного законодавства у сфері торгівлі, санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення, протипожежної безпеки, захисту 
прав споживачів та правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 
утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 
додержання тиші в громадських місцях м. Татарбунари.  

 
3. 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 
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