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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

29.08.2018    Зала  засідань  міської    ради   

14.00 

 1. Про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року. 
 Інформує: Лютикова Л.С.- начальник відділу , головний бухгалтер 
відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради. 
 2. Про  підсумки  виконання  основних показників     програми    
соціально -  економічного    та культурного     розвитку       міста Татарбунари  
за      I   півріччя   2018  року. 
 Інформує: Лєсніченко О.В. – заступник міського голови. 
 3. Про        виконання        делегованих       повноважень органів   
виконавчої   влади   виконавчим   комітетом Татарбунарської   міської ради у  
І півріччі 2018 року. 
 Інформує: Коваль Л.В. – керуючий справами (секрета) виконавчого 
комітету (апарату) міської ради. 
 4. Про взяття на квартирний облік громадян  за заявою Дімітренко 
Лариси Валеріївни. 
 5. Про включення в список громадян, які потребують позачергового 
поліпшення житлових умов за заявою Касапа Дмитра Володимировича.  
 6. Про взяття на квартирний облік громадян  за заявою Чумаченка 
Василя Григоровича. 
 7. Про присвоєння адреси будівлі, за заявою Зажиренка Василя 
Арсентійовича. 
 8. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Кобушкіної 
Людмили Феофанівни. 
 9. Про присвоєння адреси нежитловим будівлям, за заявою ТОВ «ТВК». 
 Інформує: Борденюк В.М.- головний спеціаліст-юрист виконавчого 
комітету (апарату) міської ради. 
 10. Про доцільність внесення змін в паспорт прив’язки за адресою м. 
Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної особи – підприємця 
Мірчевського Миколи Васильовича. 
 Інформує: Катанов І.В. - начальник відділу земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради. 
 11. 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. 
 12. Різне. 



1 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

Про підсумки виконання міського  
бюджету за І півріччя 2018 року 
 

відповідно підпункту 1 пункту «а» статті 28, пункту 1 частини другої 
статті 52, 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) Татарбунарської 
міської ради про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2018 
року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 
міської ради Лютикової Л.С. про підсумки виконання міського бюджету за І 
півріччя 2018 року взяти до відома. 

 
2. Начальнику відділу, головному  бухгалтеру відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету (апарату)  Татарбунарської міської ради 
Лютиковій Л.С. подати звіт про  виконання міського бюджету за І півріччя 
2018 року на розгляд сесії міської ради. 
  
 3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.   

 
 
Міський голова        Глущенко А.П. 

       
         
       Проект рішення підготовлено  
       відділом бухгалтерського   
       обліку виконавчого комітету  
       (апарату) міської ради    
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
 
29.08.2018                             №   

 
 
 
                                                    
 
 
 

 
  
   Керуючись підпунктом 1 пункту «а»    статті  27, пунктом 1 частини 

другої статті  52, частиною шостою статті 59 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішенням Татарбунарської  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  підсумки  виконання  
основних показників     програми    соціально -  економічного    та 
культурного     розвитку       міста Татарбунари  за      I   півріччя   2018  року 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
   В И Р І Ш И В : 
 

1. Інформацію  про  виконання  основних  показників     програми    
соціально -  економічного   та культурного      розвитку       міста   
Татарбунари   за      I   півріччя   2018  року взяти 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)  

      Татарбунарської міської ради 

Про  підсумки  виконання  
основних показників     програми    
соціально -  економічного    та 
культурного     розвитку       міста 
Татарбунари  за      I   півріччя   
2018  року 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
29.08.2018                             №   

 
Про        виконання        делегованих       повноважень  
органів   виконавчої   влади   виконавчим   комітетом 
Татарбунарської   міської ради у  І півріччі 2018 року 
      
 
      Керуючись  главою 2  Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.1999 року №  
339 «Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами 
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 
влади», заслухавши інформацію  керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  Коваль Л.В. про  
виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим 
комітетом Татарбунарської   міської ради у І півріччі 2018 року, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 
      
ВИРІШИВ:  
 
                   1. Інформацію  керуючого справами (секретаря)  виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради Коваль Л.В. про  виконання 
делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим комітетом 
Татарбунарської   міської ради у І півріччі 2018 року  взяти до відома 
(додається). 
 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради   активізувати  роботу  виконавчого комітету 
щодо  виконання  делегованих повноважень  у  ІІ півріччі 2018 року. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення  залишаю за собою. 
 

Міський голова           А.П.Глущенко 
 
       Проект рішення підготовлено  
       виконавчим комітетом (апаратом)  
       міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
29.08.2018       № 

Про взяття на квартирний облік 
громадян  за заявою Дімітренко 
Лариси Валеріївни 
         Керуючись підпунктом 2 частини «а» статі 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 11.12.1984 № 470 «Про 
затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, і надання їм жилих приміщень в Української РСР», розглянувши заяву 
Чумаченка Василя Григоровича, враховуючи протокол засідання громадської 
комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської 
ради від 31.07.2018 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
         ВИРІШИВ: 
 1.  Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку 
квартирного обліку громадян, при виконкомі Татарбунарської міської ради та 
списку громадян, які мають право на першочергове отримання житла: 

- Дімітренко Ларису Валеріївну, 1996 року народження, як мати 
одиначку, разом з:  

- донькою – Дімітренко Маргаритою Сергіївною, 2014 р. н.; 
- донькою – Дімітренко Світланою Сергіївною, 2015 р. н.  

 2. Внести відповідні зміни до додатків № 1 та № 2 рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради від 28.02.2018 року № 28  «Про 
затвердження списків квартирного обліку громадян у виконкомі 
Татарбунарської міської ради». 

3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
  

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 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
29.08.2018           № 

Про включення в список громадян, які потребують позачергового 
поліпшення житлових умов за заявою Касапа Дмитра Володимировича 
 
         Керуючись підпунктом 2 частини «а» статті 30, частиною шостою статті 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 41, 
пунктом 10 статті 45 Житлового кодексу Української РСР, розглянувши 
заяву Касапа Дмитра Володимировича, враховуючи протокол засідання 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської ради від 31.07.2018 року, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  
 
         ВИРІШИВ: 
 

1. Включити в список громадян, які потребують позачергового 
поліпшення житлових умов при виконкомі Татарбунарської міської ради: 

- Касапа Дмитра Володимировича, 1995 року народження, як особу з 
числа дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

 
2. Внести відповідні зміни до додатку № 3 рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 28.02.2018 року № 28 «Про затвердження 
списків квартирного обліку громадян у виконкомі Татарбунарської міської 
ради». 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
 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 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
29.08.2018           № 

Про взяття на квартирний облік 
громадян  за заявою Чумаченка 
Василя Григоровича 
 
         Керуючись підпунктом 2 частини «а» статі 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 11.12.1984 № 470 «Про 
затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, і надання їм жилих приміщень в української РСР», розглянувши заяву 
Чумаченка Василя Григоровича, враховуючи протокол засідання громадської 
комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської 
ради від 31.07.2018 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
ВИРІШИВ: 

1. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку 
квартирного обліку громадян, при виконкомі Татарбунарської міської ради: 
- Чумаченка Василя Григоровича, 1991 року народження, як працівника 
правоохоронного органу. 
 

2. Внести відповідні зміни до додатку № 1 рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 28.02.2018 року № 28  «Про затвердження 
списків квартирного обліку громадян у виконкомі Татарбунарської міської 
ради». 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
 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 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.08.2018           № 

Про присвоєння адреси будівлі, за 
заявою Зажиренка Василя 
Арсентійовича 
 
         Відповідно до статті 31, частини шостої статті 52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Зажиренка Василя 
Арсентійовича, виписку з рішення виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради від 29.03.1993 року № 4 «О разрешении на строительство жилых 
и хозяйственных построек», будівельний паспорт від 23.03.1993 року, 
враховуючи протокол засідання громадської комісії з житлових питань при 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від 31.07.2018 року, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
         ВИРІШИВ: 
 

4. Присвоїти поштову адресу нежитловій будівлі в м. Татарбунари, 
вул. Робоча, 21 а. 

 
5. 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 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
29.08.2018           № 

Про присвоєння адреси 
нежитловій будівлі, за заявою 
Кобушкіної Людмили Феофанівни 
 
         Відповідно до статей 31, 52, частини шостої статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Кобушкіної 
Людмили Феофанівни, свідоцтво про право власності № 262 від 02.02.2009, 
договір купівлі-продажу 57/100 частки нежитлового приміщення № 1587 від 
17.11.2017 та договір купівлі-продажу 43/100 частки нежитлового 
приміщення № 1576 від 16.11.2017, договір купівлі – продажу № 634 від 
02.03.2007,   виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
         ВИРІШИВ: 
 

1. Присвоїти поштову адресу нежитловій будівлі в м. Татарбунари, вул. 
Тура В., 155/1. 

 
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 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
29.08.2018           № 

 
Про присвоєння адреси 
нежитловим будівлям, за заявою 
ТОВ «ТВК» 
 
         Відповідно до статей 31, 52, частини шостої статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви ТОВ «ТВК», 
Мірошнікової С.В., ТОВ «Кедр», Лисої Ж.Я., Продан О.В., Рацької Н.В., 
Рацького Г.О., Голубенка І.С., висновок щодо технічної можливості поділу 
об’єкта нерухомого майна від 11.01.2018 ТОВ «Татарбунарське РБТІ та 
РОН» та схематичний план земельної ділянки комплексу сукняна фабрика 
вул. Тура В. 13, постанову Одеського апеляційного адміністративного суду 
від 18.04. 2018, інформаційну довідку 104077814, враховуючи витяг з 
протоколу громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської ради від 26.01.2018 року № 2,  рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради від 18.05.2006 № 139  «Про 
оформлення права власності на магазин «Дениска» та промисловий магазин 
«Автозапчастини», що розташовані по вул. Тура В., 13 в», від 17.11.2011 № 
243 «Про виділення з майнового комплексу ВАТ «Татарбунарська сукняна 
фабрика» нежитлової будівлі розташованої в м. Татарбунари по вул. В.Тура, 
13 в самостійний об’єкт за заявою Голубенка І.С.», від 17.11.2011 № 251  
«Про виділення з майнового комплексу ВАТ «Татарбунарська сукняна 
фабрика» нежитлової будівлі розташованої в м. Татарбунари по вул. В.Тура, 
13 в самостійний об’єкт за заявою Чобану А.Ф.»,   виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  
 
         ВИРІШИВ: 

 
1. Відповідно до висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта 

нерухомого майна від 11.01.2018 року, складеного ТОВ «Татарбунарське 



РБТІ та РОН» присвоїти окремим об’єктам нерухомого майна – будівлям 
майнового комплексу, наступну адресу: 

- нежитлова будівля піл літ. «С» з присвоєнням адреси: вул. 23 Серпня, 
24 Д; 

- нежитлова будівля піл літ. «Л» (КНС) з присвоєнням адреси: вул. 23 
Серпня, 24 Г; 

-  нежитлова будівля трансформаторної піл літ. «Т» разом з будівлями 
складів під літ. «З», «Д» з присвоєнням адреси: вул. 23 Серпня, 24 Ж; 

- нежитлова будівля піл літ. «О» з присвоєнням адреси: вул. 23 Серпня, 
24 3; 

- нежитловим будівля піл літ. «Ц» з присвоєнням адреси: вул. 23 Серпня, 
24 К; 

- нежитлові будівлі піл літ. «Г», «П», «Ш», «Н» з присвоєнням адреси: 
вул. Тура В., 13 Г; 

- нежитлова будівля піл літ. «Х» з присвоєнням адреси: вул. Тура В., 13 
Д; 

- нежитлова будівля піл літ. «А» з присвоєнням адреси: вул. Тура В., 13 
Е; 

- нежитлова будівля піл літ. «Е I» з присвоєнням адреси: вул. Тура В., 13 
З; 

- нежитлова будівля піл літ. «е» з присвоєнням адреси: вул. Тура В., 13 
К. 

 
2. Нежитловим будівлям під літ. «Б», «И», «Е II» залишити існуючу 

поштову адресу вул. Тура В. 13. 
   
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 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.08.2018                                         №  

                               
Про доцільність внесення змін в паспорт прив’язки за адресою м. 
Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної особи – підприємця 
Мірчевського Миколи Васильовича 
 
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», статтею 
29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 
Мінрегіонбуду 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 Мірчевського Миколи Васильовича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним подовження фізичною особою – підприємцем 
Мірчевським Миколою Васильовичем терміну дії паспорту прив’язки  
тимчасової споруди (автозупинки з кіоском) (від 18.10.2013 року №12) для 
провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, вул. Горького, площа торгового модулю 
14,4 кв. м, загальна площа благоустрою - 45 кв. м. 

2.  Зобов’язати заявника отримати паспорт прив’язки групи тимчасових 
споруд, виданий відділом містобудування, архітектури, розвитку 
інфраструктури та житлового комунального господарства Татарбунарської 
райдержадміністрації. 

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
Міський голова                                            А.П.Глущенко 

    Проект підготовлено відділом земельних відносин  
    виконавчого комітету (апарату) міської ради 
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