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МАТЕРІАЛИ 
засідання виконавчого комітету 

(26.09.2018 р. 14:00) 
 
 
 
  



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

26.09.2018    Зала  засідань  міської    ради   

14.00 

 1. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету  
Татарбунарської   міської    ради  на ІV  квартал 2018  року. 
 Інформує: Коваль Л.В. – керуючий справами (секрета) виконавчого 
комітету (апарату) міської ради. 
 
2. Про    підсумки  оздоровлення та відпочинку дітей в 2018 році. 
 Інформує: Лєсніченко О.В. – заступник міського голови. 
3. Про   стан підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства міста  
до   роботи   в   осінньо-зимових  умовах 2018-2019  років.   
 Інформують: - Лавриненко Л.В - директор комунального  закладу 
дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Незабудка» компенсую чого типу 
Татарбунарської міської ради Одеської області; 

- Сурдул Ж.І.  - директор комунального  закладу дошкільної освіти 
(ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської міської ради Одеської області; 

  - Кобушкіна Т.О. - директор КП «Водопостачальник».   
4. 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. 
 5. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 20.01.2016 р. № 7 «Про раду з опіки та 
піклування при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради». 
 Інформує: Жаран О.В.- секретар Татарбунарської міської ради. 
6. Про доцільність проведення благоустрою в м. Татарбунари, за заявою 
Піруса Ігоря Миколайовича. 
 Інформує: Катанов І.В. - начальник відділу земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради. 
 
 7. Про надання дозволу на здійснення ритуальних послуг, за заявою 
Балашова Олександра Васильовича. 
 8.Про надання згоди на збір вихідних даних для проектування 
реконструкції нежитлової будівлі за заявою Мукієнка Романа Миколайовича. 
 9. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Вознюка Юрія 
Анатолійовича. 
 10. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Кобушкіної 
Людмили Феофанівни. 



 11. Про присвоєння адреси нежитловим будівлям, за заявою ТОВ 
«ТВК». 
 12. Про демонтаж залізобетонних плит.  
 Інформує: Борденюк В.М.- головний спеціаліст-юрист виконавчого 
комітету (апарату) міської ради. 
  13.Різне. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 питання порядку денного 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

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

 
26.09.2018             №   
 
Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету  

Татарбунарської  міської    ради  на 

ІV  квартал 2018  року 

 
 Відповідно до  статей 40, 52, частини шостої статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету  Татарбунарської міської ради від 20 січня 2016 року № 1, з метою 
організації роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради на ІV   квартал 2018 року (додається). 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В., керуючого справами (секретаря) виконкому 
Коваль Л.В. 
 
 
Міський голова           А.П. Глущенко 
 
 
        Проект рішення підготовлено 
        виконавчим комітетом   
        (апаратом) міської ради 
 
 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення виконавчого комітету 
        Татарбунарської  міської  ради 
        26.09.2018   

          №   
 

ПЛАН  РОБОТИ 
ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  НА ІV  КВАРТАЛ  2018  РОКУ 
 

I. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ПИТАНЬ ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ 
РІШЕНЬ НА ЗАСІДАННІ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
Жовтень 

 
  

1. Про підсумки виконання міського бюджету за  9 місяців 2018 року. 
 

Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
 

2. Про підсумки виконання основних показників програми соціально-
економічного розвитку міста Татарбунари  за 9 місяців 2018 року. 

 
Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
 

  
     Листопад  

 
1. Про проект  основних показників програми соціально-економічного 

розвитку міста Татарбунари  на   2018 рік. 
 

Заступник міського голови 
     

2.  Про забезпечення життєдіяльності міста під час ускладнення 
погодних умов в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. 

Заступник міського голови   
      

 
           Грудень 

    



 1.  Про план роботи виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради на I квартал 2019 року. 

    Керуючий справами  (секретар)  виконкому 
 
2. Про проект   бюджету м. Татарбунари  на 2019 рік. 
 

Відділ  бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату)    

  
     
ІІ. ЗАХОДИ МІСЬКВИКОНКОМУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО- МАСОВОЇ  РОБОТИ 
 

1. Відзначення  міжнародного дня людей похилого віку. 
   Відділ з питань діловодства та контролю -   

     секретаріат  ради  та виконавчого комітету, 
сектор з питань бюджету та інвестицій  відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) міської ради  

 
2. Відзначення Дня  працівників освіти.  

Відділ з питань діловодства та контролю -   
секретаріат  ради  та виконавчого комітету, сектор з 
питань бюджету та інвестицій  відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) міської ради  
 

 
      3.  Відзначення Дня    захисника України. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з 
питань бюджету та інвестицій  відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) міської ради  
 

 
4. Відзначення  визволення  України від фашистських загарбників. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з 
питань бюджету та інвестицій  відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) міської ради  
 

 



      5. Відзначення  Дня  юриста. 
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

    
6. Відзначення  Всесвітнього  дня пошти.    

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

7. Відзначення Дня автомобіліста. 
    

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
8. Відзначення  Дня працівників соціальної сфери. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат
 ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
9. Відзначення Дня Гідності та свободи. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з 
питань бюджету та інвестицій  відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) міської ради  
 
 

10. Відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій в 
Україні. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, УМКВ, сектор з 
питань бюджету та інвестицій  відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) міської ради  
 



 
11. Відзначення  Дня працівників сільського господарства. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

12. Відзначення Дня працівників прокуратури. 
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
13. Відзначення Міжнародного дня інвалідів. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
14. Відзначення Дня Збройних  Сил України. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
15. Відзначення Дня місцевого самоврядування  в Україні. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
16. Відзначення Дня ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
17. Відзначення Дня працівників суду 



Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
18. Відзначення Дня Святого Миколая. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
19. Відзначення Дня енергетика. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 

 
20. Відзначення  новорічних свят. 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат 
 ради та виконавчого комітету, сектор з питань 
бюджету та інвестицій  відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
 
 

 
       20. Виїзди за місцем проживання заявників з метою перевірки 
достовірності та повноти фактів, викладених у зверненнях громадян, та 
наслідків вирішення питань. 

 
   Заступник міського голови 

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

 



2 питання порядку денного 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2018                                        №   
 
Про    підсумки  оздоровлення та відпочинку дітей в 2018 році      
 
 Відповідно до статей 27, 40, частини шостої статті 59 Закону  України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію 
заступника міського голови Лєсніченка О.В.  про підсумки  оздоровлення та 
відпочинку дітей в 2018 році , виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Інформацію заступника міського голови Лєсніченка О.В.  про 
підсумки  оздоровлення та відпочинку дітей в 2018 році прийняти до відома 
(додається). 
 
  

2. Контроль за  виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
  
 
 
Міський голова        А.П. Глущенко 
 
 
       Проект рішення підготовлено  
       сектором з питань бюджету та  
       інвестицій відділу бухгалтерського 
       обліку виконавчого комітету   
       (апарату) міської ради 
 
 
 
 
 



3 питання порядку денного 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2018                                 №   
 
Про   стан підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства  

міста  до   роботи   в   осінньо-зимових  умовах 2018-2019  років      

 

 Відповідно до статей 30,  40, частини шостої статті 59 Закону  України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію завідувача 
комунального  закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  №1 
«Незабудка» комбінованого типу Татарбунарської міської ради Лавриненко 
Л.В., завідувача комунального  закладу «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської міської ради  Сурдул Ж.І.,  
інженера-гідротехніка КП «Водопостачальник»  Кобушкіної Т.О. про стан 
підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства міста  до   роботи   
в   осінньо-зимових  умовах 2017-2018  років, виконавчий комітет міської 
ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Інформацію директора комунального  закладу дошкільної освіти 
(ясла-садок) №1 «Незабудка» компенсую чого типу Татарбунарської міської 
ради Одеської області Лавриненко Л.В., директора комунального  закладу 
дошкільної освіти (ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської міської ради 
Одеської області  Сурдул Ж.І.,  директора КП «Водопостачальник»  
Кобушкіної Т.О. про стан підготовки об’єктів  житлово-комунального 
господарства міста  до   роботи   в   осінньо-зимових  умовах 2018-2019  років 
прийняти 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 



4 питання порядку денного 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
26.09.2018                  №_______ 

 
 
 
 
 

 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  вересні 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  26.09.2018 
            №____ 

                                                    
С П И С О К 

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

2018  року 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                            
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначення 
допомоги 

Сума 
Грн. 

      
      
      
      
      
      

      



5 питання порядку денного 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2018               №  

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 20.01.2016 р. № 7 «Про раду з опіки та 

піклування при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради» 

 
      Керуючись статтею 37,  частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист управління 
соціального захисту населення Татарбунарської районної державної 
адміністрації від 08.08.2018 за № 05/577-2114, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

 1. Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 20.01.2016 р. № 7  «Про раду з опіки та 
піклування при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради»: 
 
 пункт 2.2  доповнити  таким підпунктом: 
«- приймає рішення про згоду госпіталізації недієздатної особи, яка за станом 
свого здоров’я не здатна висловлювати прохання або надати усвідомлену 
письмову згоду її госпіталізації». 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 
міської ради Жаран О.В. 

 

Міський голова                                                 А.П. Глущенко 

      Проект рішення підготовлено  головою  
      ради з опіки та піклування при   
      виконавчому комітеті Татарбунарської  
      міської ради 

 



6 питання порядку денного 

  
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
 
26.09.2018                                               №  

                               
Про доцільність проведення благоустрою в м. 

Татарбунари, за заявою Піруса Ігоря 

Миколайовича 

  
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статтями 10, 17, 26-1, 37 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів»,  розглянувши заяву Піруса Ігоря Миколайовича, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 
 1. Визнати доцільним проведення благоустрою гр. Пірусом Ігорем 
Миколайовичем на території, прилеглій до нежитлового приміщення, яке 
належить йому на праві власності, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, вул. Василя Тура, 13, нежитлове приміщення №1 
будівлі під літерою «С», згідно схеми благоустрою М 1:500 (вул.23 Серпня), 
за власний рахунок на добровільних засадах. 
 
 2. Зобов’язати заявника отримати дозвіл виконавчого комітету міської 
ради на проведення благоустрою. 
 
 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 
 



7 питання порядку денного 

  
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
26.09.2018                                                                                             № 

Про надання дозволу на здійснення ритуальних послуг, за заявою Балашова 

Олександра Васильовича 

 
         Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 8 Закону україни «Про поховання та 
похорону справу», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Балашова 
О.В., виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
         ВИРІШИВ: 
 

1. Дозволити ФОП Балашову О.В. здійснювати організацію та 
проведення поховань на території нового кладовища м. Татарбунари з 
дотриманням чинного законодавства України, порядку функціонування та 
утримання нового кладовища м. Татарбунари, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 27.09.2017 за № 140 
«Про затвердження Порядку функціонування та утримання нового 
кладовища в місті Татарбунари». 

 
2. Управліню майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою в місті укласти договір на надання ритуальних послуг з ФОП 
Балашовим О.В. 

 
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 



8 питання порядку денного 

  
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
26.09.2018                                                                                             № 
 
Про надання згоди на збір вихідних даних для проектування реконструкції 

нежитлової будівлі, за заявою Мукієнко Романа Миколайовича 

 
         Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 29, 40 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 заяву 
Мукієнко Романа Миколайовича, мешканця м. Татарбунари, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської  ради 

 
ВИРІШИВ 

 
1. Надати згоду гр. Мукієнко Роману Миколайовичу на збір вихідних 

даних, для проектування реконструкції нежитлової будівлі під літерою «В» 
адміністративна будівля, що розташована в комплексі (автопарк) за адресою: 
м. Татарбунари, вулиця К.Салтикова, 51, зі зміною геометричних даних, 
шляхом добудови другого поверху.  

2. Зобов’язати  Мукієнко Романа Миколайовича: 
2.1.Погодити проект реконструкції будівлі із збільшенням 

геометричних розмірів у відділі містобудування, архітектури, житлово-
комунального господарства, будівництва та інфраструктури Татарбунарської 
райдержадміністрації.  

2.2.Не приступати до реконструкції будівлі без отримання дозволу, 
виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією в Одеській 
області, на реконструкцію об’єкта зазначеного у пункті 1 цього рішення.. 

2.3. Зобовязати гр.. Мукієнко Романа Миколайовича у разі будівництва 
будівлі площею більше 300 кв.м. укласти з виконавчим комітетом 
Татарбунарської міської ради, договір пайової участі у розвитку 
інфраструктури м. Татарбунари. 



3. 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  (апарату) міської ради 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 питання порядку денного 

  
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
26.09.2018                                                                                                     № 

Про присвоєння адреси 

нежитловій будівлі, за заявою 

Вознюка Юрія Анатолійовича 

 
         Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву Вознюка Юрія 
Анатолійовича, свідоцтво про право власності на підприємство № 14, договір 
купівлі-продажу майна № 1015 від 17.05.1994, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  
 
         ВИРІШИВ: 
 

1. Присвоїти поштову адресу нежитловій будівлі в м. Татарбунари 
розташованій в минулому по вул. Центральна (колишня назва К.Маркса), 50, 
наступну адресу – нежитлова будівля по вул. Центральна, № 50б. 

 
2. 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  (апарату) міської ради 
 

 
 

 



10 питання порядку денного 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
26.09.2018           № 

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 
26.09.2018           № 

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 

  
 

 

 



12 питання порядку денного 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2018                                                                                             № 

Про демонтаж залізобетонних плит  
 
         Відповідно до статей 29, 31, 52, частини шостої статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 рішення  сесії 
Татарбунарської міської ради  від 17.08.2018 № 699- VII «Про передачу з 
балансу виконавчого комітету на баланс УМКВЗБМ Татарбунарської міської 
ради», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Демонтувати плити залізобетонні, які знаходяться на території 
бувшого свинокомплексу СПК «ім. Татарбунарського повстання», в кількості 
60 штук,. 

2. Провести ремонт  дорожнього покриття спуску вулиці Київська з 
використанням демонтованих плит. 

 
3. Визначити виконавцем робіт з демонтажу плит та ремонту 

дорожнього покриття спуску вулиці Київська ФОП «Айрапетян С.С.». 
 

4. 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  (апарату) міської ради 
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