
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

 

14.11.2018          № 215 - р 

 

Про скликання тридцятої сесії сьомого  

скликання Татарбунарської міської ради 

 

 Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42, частини восьмої 
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ: 

 1. Скликати тридцяту сесію сьомого скликання Татарбунарської 
міської ради 30 листопада 2018 року о 14.00 годині в залі засідань міської 
ради. 

 2. Рекомендувати на розгляд сесії порядок денний (додається). 

 

 

Міський голова        А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок дений  тридцятої сесії сьомого скликання 
 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року. 
2. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 08.12.2017 року № 
504-VIІ «Про міський бюджет на 2018 рік» 
3. Про міський бюджет на 2019 рік. 
4. Про затвердження обсягів фінансування міських програм «Милосердя в 
дії», «Поховання померлих безрідних та не відомих громадян», 
«Оздоровлення дітей м.Татарбунари», «Діти м.Татарбунари», «Охорона 
навколишнього середовища», «Правопорядок» на 2019 рік. 
5. Про затвердження  міської програми  культурно-масових та мистецьких 
заходів на 2019 рік. 
6. Про затвердження структури  виконавчих органів  Татарбунарської міської 
ради. 
7. Про припинення шляхом ліквідації комунальної установи «Міський 
шахово-шашковий клуб ім. В.М.Максимчука». 
8. Про припинення шляхом ліквідації комунальної установи  стадіон «Колос» 
м. Татарбунари.  
9. Про  створення та затвердження Статуту комунального закладу  
Татарбунарської міської ради «СПОРТИВНИЙ КЛУБ ТАТАРБУНАРИ». 
10. Про утворення Центру надання адміністративних послуг  виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради.  
11. Про  затвердження   Концепції   створення   Центру   надання   
адміністративних послуг Татарбунарської міської  ради на 2018 – 2020 роки. 
12. Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 05.10.2018 
року №711-VII за заявою Адирової Ганни Степанівни. 
13. Про внесення змін та доповнень в рішення Татарбунарської міської ради 
від 07.06.2018 року №633-VII щодо встановлення ставок земельного податку 
та орендної плати за землю на території Татарбунарської міської ради на 2019 
рік, у зв’язку зі змінами у Класифікації видів цільового призначення земель. 
14. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0307 в м.Татарбунари за заявою 
фізичних осіб – підприємців Веліксара Федора Федоровича та Веліксара 
Сергія Федоровича. 
15. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:002:0047 в м.Татарбунари за заявою 
фізичної особи – підприємця Гетманця Юрія Олександровича. 
16. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0313 в м.Татарбунари за заявою 
Чобану Анатолія Федотовича. 
17. Про припинення продажу земельних ділянок комунальної власності 
несільськогосподарського призначення в межах м. Татарбунари у 2019 році. 
18. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність за клопотанням Грабовенко Любові Іванівни. 



19. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність за клопотанням Богатирчук Галини Василівни. 
20. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність за клопотанням Маліцької Віри Михайлівни. 
21. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність за клопотанням Байлук Наталі Олександрівни. 
22. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність за клопотанням Піштой Світлани Валеріївни 
23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для надання в оренду за клопотанням Кириленко Ганни 
Антоніни. 
24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Разінкіної Світлани 
Іванівни. 
25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Черби Олександра 
Гавриловича. 
26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Данільченко Ольги 
Михайлівни. 
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Алєксєєнка Євгена 
Юрійовича та Лозан Лариси Юріївни. 
28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Ушакової Ганни 
Миколаївни та Чумаченка Бориса Миколайовича. 
29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Монастирської 
Галини Данилівни та Монастирської Нінель Яківни. 
30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Меленчук Раїси 
Павлівни. 
31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Попович Софії 
Георгіївни. 
32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 



встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Федорова Анатолія 
Трохимовича. 
33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Веліксар Алли 
Порфирівни. 
34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для надання в оренду за клопотанням Табачек Галини 
Антонівни. 
35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для надання в оренду за клопотанням Беседенку Миколі 
Миколайовичу. 
36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Семенюка Дмитра 
Олександровича 
37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Луговацького 
Олександра Вікторовича 
38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Ніколаєнка 
Володимира Яковлевича, Ніколаєнко Ганни Якимівни. 
39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду за клопотанням Публічного акціонерного 
товариства «УКРТЕЛЕКОМ». 
40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду за клопотанням товариства з обмеженою 
відповідальністю «ОДЕСА-МОТОР-СЕРВІС». 
41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду в м.Татарбунари за клопотанням публічного 
акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК» 
42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду в м.Татарбунари за клопотанням Кічука Іллі 
Васильовича 
43. Про надання в короткострокову оренду земельних ділянок в 
м.Татарбунари за клопотанням фізичної особи – підприємця Головатої Алли 
Євгенівни. 
44. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі в 
м.Татарбунари, за заявою фізичної особи – підприємця Бутвінської Лідії 
Іллівни. 



45. Про припинення договору оренди землі в м.Татарбунари за заявами 
громадян: Безушенко Валентини Калинівни, Гажа Людмили Вікторівни, 
Далуцької Олександри Василівни, Лисого Віталія Григоровича. 
46. Про укладання тимчасової угоди користування землею в м.Татарбунари 
за заявою Мельника Олександра Георгійовича. 
47. Про вилучення земельної ділянки в м. Татарбунари за клопотанням 
Фролова Ігоря Миколайовича та  надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою за клопотанням Чернявського Івана Миколайовича. 
48. Різне 

 
 


