
 
 

Татарбунарська міська рада 

Виконавчий комітет 
 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

засідання виконавчого комітету 
(30.05.2018 р. 14:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

30.05.2018    Зала  засідань  міської    ради   

14.00 

 1. Про     підсумки      роботи     житлово  - комунального господарства 

в осінньо-зимовий період 2017-2018 року  та заходи щодо підготовки до 

опалювального сезону 2018-2019 року. 

Інформує: Лєсніченко О.В. – заступник міського голови. 

 2. Про підсумки виконання міського бюджету за  І квартал 2018 року. 

 Інформує: Лютикова Л.С. – начальник відділу головний бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради. 

 3. Про    підсумки   виконання   основних показників   програми       

соціально-економічного та культурного   розвитку   м. Татарбунари  за 

січень-березень 2018  року. 

Інформує: Лєсніченко О.В. – заступник міського голови. 

 4. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2018 році. 

 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 роботу  міського громадського формування з охорони 

громадського порядку «Козацька варта - Татарбунари». 

Інформує: Лєсніченко О.В. – заступник міського голови. 

 7. Про стан вуличного освітлення у місті Татарбунари. 

 Інформує: Даскалєску О.Є. - керівник управління майном комунальної 

власності та забезпечення благоустрою у місті. 

 8. Про надання дозволу на збір вихідних даних на реконструкцію з 

добудовою до житлового будинку з будівництвом господарських споруд та 

гаражу за заявою Аргірової Олени Миколаївни.  

 9. Про надання службової квартири за заявою Михайличенка Василя 

Вікторовича. 

Інформує: Борденюк В.М. – головний спеціаліст-юрист виконавчого 

комітету (апарату) міської ради. 

 10. Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки за адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявою фізичної 

особи – підприємця Карпенка Сергія Олександровича 

 11. Про доцільність проведення благоустрою території прилеглої до 

будинку за адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура за заявою Лазарєва 

Володимира Владиславовича. 

 12. Про присвоєння адреси Дендропарку «Дивосвіт» в м.Татарбунари. 

 Інформує: Катанов І.В. – начальник відділу земельних відносин 

виконавчого комітету (апарату) міської ради. 

 13. Про затвердження ескізу пам’ятного знаку «Захисникам України». 



Інформує: Коваль Л.В. – керуючий справами (секрета) виконавчого комітету 

(апарату) міської ради. 

 14. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

30.05.2018                                  №  

 

Про     підсумки      роботи     житлово  - комунального господарства в 

осінньо-зимовий період 2017-2018 року  та заходи щодо підготовки до 

опалювального сезону 2018-2019 року 

 

 Відповідно до статей 30,  40, частини шостої статті 59 Закону  України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію 

заступника міського голови Лєсніченка О.В.  про підсумки роботи житлово-

комунального господарства в осінньо-зимовий період 2017-2018 року та 

заходи щодо підготовки до опалювального сезону 2018-2019 року, 

виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Інформацію заступника міського голови Лєсніченка О.В. про  

підсумки роботи житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий 

період 2016-2017 року   прийняти до відома (додається). 

  

 2. Затвердити заходи щодо підготовки до опалювального сезону 2018-

2019 року (додаються). 

 

 3. Контроль за  виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

  

Міський голова            А.П. Глущенко 

 

        Проект рішення підготовлено 

        виконавчим комітетом   

        (апаратом) міської ради 

 
 

 



 

         2 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.05. 2018                                №  

 

Про підсумки виконання міського  

бюджету за  І квартал 2018 року  

 

Відповідно статті 28, частини шостої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, 

заслухавши інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Лютикової Л.С.  «Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 

2017 року», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію  начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Лютикової Л.С.  «Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 

2018 року» взяти до відома (додаєтьтся). 

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

 

       Проект рішення підготовлено  

       відділом бухгалтерського обліку  

       виконавчого комітету (апарату)  

       міської ради  

 

 

                             
 



                                          

3 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
30.05. 2018                                №  

 

   Керуючись   підпунктом 1 пункту «а»  статті  27  Закону України   

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями  міської  ради    від   

16.02.2018 року № 525-VII   «Про програму  соціально-економічного та 

культурного  розвитку м. Татарбунари  на 2018 рік», заслухавши інформацію 

заступника міського голови Лєсніченка О.В. про виконання основних 

показників програми соціально-економічного та культурного розвитку м.  

Татарбунари  за січень-березень 2018  року, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 
 

   В И Р І Ш И В : 
 

1. Інформацію заступника міського голови Лєсніченка О.В. про 

виконання основних показників програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м.  Татарбунари  за січень-березень 2018  року  взяти  

до  відома  (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 Міський голова                                                    А.П.Глущенко 

 

       Проект рішення підготовлено  

       виконавчим комітетом (апаратом)  

       міської ради 

 

 

 

Про    підсумки   виконання   основних показників   програми       соціально-

економічного та культурного   розвитку   м. Татарбунари  за січень-березень 

2018  року 



4 питання 
 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
30.05. 2018                                №  

        

Про організацію оздоровлення та 

відпочинку дітей в 2018 році 

 

Відповідно статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, 

заслухавши  інформацію завідувача сектору з питань бюджету та інвестицій 

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Кравець Н.О. «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 

році», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію  завідувача сектору з питань бюджету та інвестицій 

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Кравець Н.О. «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 

році» взяти до відома (додається). 

2. Затвердити порядок оздоровлення та відпочинку дітей в 2018 році 

(додається). 

3. Начальнику відділу, головному бухгалтеру відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютиковій Л.С. 

забезпечити виділення коштів на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 

відповідно затверджених видатків міського бюджету на 2018 рік та 

затвердженого порядку. 

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

 

     Проект рішення підготовлено виконавчим  

     комітетом (апаратом) міської ради  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення  виконавчого  

комітету міської ради 

від 30.05.2018 

№  

 

 

Порядок  

оздоровлення та відпочинку дітей в 2018 році  

 

1. Загальні положення 

 

1.1. До дитячих закладів оздоровлення  та відпочинку  направляються  

діти віком  від  7 до 16 років, які навчаються в загальноосвітніх навчальних 

закладах м.  Татарбунари,  проживають  у м.  Татарбунари. 

1.2. Бюджетні кошти спрямовуються виконавчим  комітетом   

Татарбунарської міської ради   на організацію  оздоровлення та відпочинку 

дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки,  а саме: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з багатодітних сімей; 

- дітей з малозабезпечених сімей; 

- дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській 

АЕС; 

-  талановитих та обдарованих дітей – переможців всеукраїнських,  

обласних,  районних,  міських  конкурсів,  олімпіад, фестивалів, змагань, 

спартакіад; 

-   відмінники  навчання; 

-  дітей, батьки  яких  є  учасниками АТО; 

-  діти,  батьки  яких мобілізовані  в ЗСУ; 

-  дітей, які  є  членами міського  шахово-шашкового клубу; 

-  дітей,  які  є  членами   міської  команди  з футболу; 

- діти з неповних сімей. 

 

1.3.  Путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, придбані 

за рахунок бюджетних коштів, надаються безоплатно. 

1.4. У випадку дострокового виїзду дитини з дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку сума коштів від вартості путівки, які залишилися 

невикористаними, не повертається. 

 

2. Порядок надання путівок до дитячих закладів оздоровлення  

та відпочинку 

 

2.1. Підбір та направлення дітей пільгових категорій  до дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється виконавчим  комітетом 



(апаратом)  Татарбунарської міської ради  відповідно до цього Порядку з 

урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на 

забезпечення путівкою до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку один 

раз на рік. 

2.2 Виконавчий  комітет(апарат)   Татарбунарської   міської ради  

розглядає заяви батьків або осіб, які  їх замінюють, щодо направлення дітей 

до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, формує  проект   

розпорядження  міського голови про затвердження списків дітей, які 

направляються до визначених закладів. Підставою для видання такого   

розпорядження є документи, зазначені в пункті 3.1 розділу 3 цього Порядку, 

які мають зберігатися  у  виконавчому  комітеті (апараті)  Татарбунарської  

міської ради упродовж  3 років. 

2.3. На підставі  розпорядження  міського голови заповнюються бланки 

путівок, які засвідчуються підписом керівника та печаткою  виконавчого 

комітету  міської  ради. 

2.4. Оформлені належним чином путівки передаються в дитячий заклад 

оздоровлення та відпочинку при заїзді дітей на оздоровчу зміну.  

2.5. Дітям путівки на руки не видаються. 

2.6. Для надання путівки одному з батьків або особам, які їх замінюють, 

які направляються до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з дітьми 

пільгових категорій необхідно пред'явити оригінал паспорта та надати 

ксерокопію цього документа.  

 

3. Перелік документів, необхідних для отримання путівки до  

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

 

3.1. До  виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради,  на який 

покладено виконання вимог цього Порядку, подаються відповідні документи: 

-  заява батька (матері) або осіб, що їх замінюють; 

-  згода на обробку персоніфікованих даних заявника; 

-   довідка з місця проживання; 

-  копія свідоцтва про народження дитини; 

-   документ,  що засвідчує статус дитини (дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

-  копія  рішення  суду  або свідоцтва  про  розірвання  шлюбу 

(дітям з неповних сімей); 

-  копія   довідки   учасника  АТО  або  посвідчення   учасника  

бойових дій (дітям, батьки яких  є учасниками АТО); 

        -  копія  довідки   про   мобілізацію  в ЗСУ (дітям, батьки яких 

мобілізовані  в ЗСУ);  

- довідка про призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям (дітям із малозабезпечених сімей); 

- копія посвідчення дитини з багатодітної сім`ї (дітям із багатодітних 

сімей); 



-  копія посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської 

катастрофи (дітям, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській 

АЕС); 

- копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що 

підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата дипломанта,  переможця 

олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади, всеукраїнського, 

обласного, міського  рівнів,  отриманих  упродовж останніх 3-х років 

(обдарованим та талановитим дітям); 

- копія табелів успішності за останніх два начальних років. У табелі 

враховуються тільки річні (підсумкові) оцінки (для відмінників навчання); 

-   списки   дітей  учасників міського шахово-шашкового  клубу, які 

надає  завідувач комунальної установи  «Міський шахово-шашковий  клуб 

ім. В.М. Максимчука» (для  учасників  шахово-шашкового клубу); 

-  списки   дітей  учасників  міської команди з футболу, які  надає  

завідувач комунальної установи стадіон «Колос» (для  учасників   міської  

футбольної  команди); 

-  копія свідоцтва про розірвання шлюбу або копія рішення суду про 

розірвання шлюбу для дітей з неповних сімей або інші документи, які 

підтверджують статус сім’ ї. 

   

  3.2. Зазначені у пункті 3.1. документи не потребують нотаріального 

засвідчення. Їх копії засвідчуються відповідальними працівниками   

виконавчого комітету міської ради за наявності оригіналів документів. 

3.3. Перед відправленням діти, яким надається путівка для оздоровлення 

та відпочинку дітей пільгових категорій  проходять медичний огляд. На 

кожну дитину, яка направляється до дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку, оформляється медична карта. Карта заповнюється районною 

лікувально-профілактичною установою та відповідним закладом санітарно-

епідеміологічного нагляду. 

 

4. Проїзд дітей  до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

 

4.1. До дитячого закладу оздоровлення та відпочинку діти можуть 

прибувати з батьками, іншими законними представниками або у складі груп 

із особами, які їх супроводжують. 

4.2. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх 

замінюють), а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

4.5. Умови від'їзду дитини до місця постійного проживання 

узгоджуються з батьками, особами, які їх замінюють, та з виконавчим 

комітетом  Татарбунарської міської ради. 

 

5. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку 

 

5.1. Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених  

виконавчим комітетом   Татарбунарської міської ради  на  придбання путівок  



на оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку, здійснюється в установленому законодавством порядку. 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

міської ради                   Л.В.Коваль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
30.05.2018                  № 

 

 

 

 

 

 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  травні 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  30.05.2018 

            №____ 

                                                    

С П И С О К 

   жителів міста  на  надання  матеріальної  допомоги   на  лікування, 

поховання  та  вирішення   соціально - побутових     проблем    в   травні   

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 
 

30.05.2018           №  

 

Про роботу  міського громадського 

формування з охорони 

громадського порядку «Козацька 

варта - Татарбунари»  

 

 Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 38, пункту 

2 частини другої статті 52, частини шостої статті 59   Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши  інформацію  заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. про роботу  міського громадського 

формування з охорони громадського порядку «Козацька варта - 

Татарбунари», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Інформацію заступника міського голови Лєсніченка О.В. про роботу  

міського громадського формування з охорони громадського порядку 

«Козацька варта - Татарбунари» прийняти до відома. 

 

  2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.  

 

 

Міський голова             А.П. Глущенко 

 

       Проект рішення підготовлено  

       виконавчим комітетом (апаратом)  

       міської ради 

 

       

 



7 питання 

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.05.2018           №  

 

Про стан вуличного освітлення у 

місті Татарбунари  

 

 Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 38, пункту 

2 частини другої статті 52, частини шостої статті 59   Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши  інформацію  керівника 

Управління майном комунальної власності та забезпечення благоустрою у 

місті Татарбунарської міської ради Даскалєску О.Є. про стан вуличного 

освітлення у місті Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Інформацію керівника Управління майном комунальної власності та 

забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради Даскалєску 

О.Є.. про  стан вуличного освітлення у місті Татарбунари прийняти до 

відома. 

 

  2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.  

 

 

Міський голова             А.П. Глущенко 

 

       Проект рішення підготовлено  

       виконавчим комітетом (апаратом)  

       міської ради 

 

       

 

 



8 питання 

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30.05.2018                                                                                 №  

 

Про надання дозволу на збір вихідних даних на реконструкцію з добудовою 

до житлового будинку з будівництвом господарських споруд та гаражу за 

заявою Аргірової Олени Миколаївни  

 

      Відповідно до 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»,  розглянувши заяву Аргірової О.М. та надані 

документи, виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозвіл Аргіровой Олені Миколаївнідозвіл на збір вихідних 

даних, на реконструкцію з добудовою до житлового будинку з будівництвом 

господарських споруд та гаражу на земельній ділянці з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0227 за адресою: вул. Миру, 35, м. Татарбунари, Одеської 

області згідно схематичного плану, що додається. 

 

2. Зобов’язати  Аргірову О.М. : 

2.1. Отримати належні вихідні дані – містобудівні умови та обмеження 

видані відділом містобудуванням, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлово – комунального господарства Татарбунарської районної державної 

адміністрації, погоджені: з КП «Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», 

ПАТ «Атраком», Татарбунарським районом електричних мереж, 

Управлінням превентивної діяльності Головного управління Національної 

поліції в Одеській області, Укрдержекспертизою. 

2.2. Не розпочинати будівництво без повідомлення ДАБІ в Одеській 

області про початок будівельних робіт. 

2.3. Розроблену документацію надати на погодження до 

Татарбунарської міської ради.  



2.4. Забудову виконувати в суворій відповідності з проектом та 

закінчений об’єкт ввести в експлуатацію згідно чинного законодавства. 

 

3.Дане рішення не дає право на початок будівельних робіт. 

 

4.За дійсність та повноту наданих документів несе відповідальність 

заявник. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника   

міського голови Лєсніченко О.В. 

 

Міський голова                                                                 А.П.Глущенко 

 

       Проект рішення підготовлено  

       головним спеціалістом – юристом  

       виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                              

 

30.05.2018                                                                    № 

 

Про надання службової квартири 

за заявою Михайличенка Василя 

Вікторовича 

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

місцеве самоврядування в Україні», статтями 122 Житлового Кодексу 

Української РСР, пунктами 3, 4 «Положення про порядок надання службових 

житлових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР», 

розглянувши клопотання КП «Водопостачальник», протокол засідань 

громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради №  від  травня 2018 року, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 
 

В И Р І Ш И В :  

         1. На підставі клопотання КП «Водопостачальник», видати службовий 

ордер на заселення в однокімнатну квартиру № 10, житлового будинку № 23 

по вулиці Робоча, жилою площею 27,0 кв. м. Михайличенко Василю 

Вікторовичу зі складом сім”ї:  

дружина – Михайличенко Олена Анатоліївна, 1981 року народження, 

син – Михайличенко Леонід Романович, 2002 року народження,  

син – Михайличенко Нікіта Васильович, 2010 року народження, 

син – Михайличенко Матвій Васильович, 2012 року народження. 

 

         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                                                                                   

 



 

10 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
                               

 30.05.2018                                            №  

                               

Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом прив’язки за 

адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявою фізичної особи – 

підприємця Карпенка Сергія Олександровича 

  

 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 Карпенка Сергія Олександровича, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

 1. Визнати доцільним розміщення за паспортом прив’язки  тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності з торгівлі фізичною 

особою – підприємцем Карпенком Сергієм Олександровичем за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, вул. Василя Тура, (згідно 

викопіювання М 1:500), з площею тимчасової споруди – 18 кв.м та загальною 

площею благоустрою - 30 кв.м. 

 2. Зобов’язати заявника: 

2.1. Отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, виданий 

відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлового комунального господарства Татарбунарської 

райдержадміністрації. 



2.2. Погодити технічні умови  в Національній поліції, КП 

«Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Атраком», 

Татарбунарському районі електричних мереж та надати паспорт прив’язки 

виконавчому комітету Татарбунарської міської ради для укладання договору 

пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою. 

2.3. Укласти з комунальним підприємством «Водопостачальник» договір 

на вивіз твердих сортованих відходів. 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                

30.05.2018                                        №  
  

Про доцільність проведення благоустрою території прилеглої до будинку за 

адресою м.Татарбунари, вул. Василя Тура за заявою Лазарєва Володимира 

Владиславовича 

    

                       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, пунктом 5 статті 36, статтею 37 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів, розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Лазарєва 

Володимира Владиславовича,  виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

  ВИРІШИВ: 

  1. Вважати доцільним проведення благоустрою прилеглої території 

фізичною особою – підприємцем Лазарєвим Володимиром 

Владиславовичем, за власний рахунок, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари,  вулиця Василя Тура, 80-а. 
 

2.   Рекомендувати заявнику надати виконавчому комітету міської ради 

план-схему благоустрою в масштабі 1:500 та отримати дозвіл виконавчого 

комітету на проведення благоустрою за встановленою формою. 
 

  

3. 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 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

                                                        

30.05.2018                                    №  
  

Про присвоєння адреси 

Дендропарку «Дивосвіт» в 

м.Татарбунари  

    

            Керуючись статтями 31, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши службову записку начальника 

відділу земельних відносин виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Катанова І.В.,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

 1. Присвоїти земельній ділянці комунальної власності 

Дендропарку «Дивосвіт», площею 2,24 га, проектної адреси: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,  вулиця Новоселів, 52. 

  

2. 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 

 

 

 

 

 

 



13  питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                             

30.05.2018                                          № 

        

Про затвердження ескізу 

пам’ятного знаку «Захисникам 

України»  

 

 Керуючись підпунктом 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити ескіз пам’ятного знака «Захисникам України» (додається). 

 

2. Встановити пам’ятний знак «Захисникам України» в місті 

Татарбунари  по вулиці Лесі  України згідно  ситуаційної схеми, що 

додається за погодженням з власниками суміжних земельних ділянок. 

 

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В.    

 

 

Міський голова          А.П. Глущенко 

 

        Проект рішення підготовлено  

        виконавчим комітетом   

        (апаратом) міської ради 

 

 

 

 

 


