Татарбунарська міська рада

МАТЕРІАЛИ
31 сесії 7 скликання
(засідання сесії 21.12.2018 року о 14.00
спільне засідання постійних
депутатських комісії 18.12.2018 о14.00)

Порядок денний тридцять першої сесії сьомого скликання
1. Звіт міського голови про діяльність виконавчого органу Татарбунарської
міської ради, у тому числі про звіт державної регуляторної політики
виконавчими органами Татарбунарської міської ради.
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 затвердження штатного розпису КП«Водопостачальник» на 2019 рік.
4. Про приватизацію квартири № 14 розташованої в м. Татарбунари по вул.
Горького, 8 за заявою Карпенка Олександра Миколайовича
5. 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 Чеботаря Анатолія
Терентійовича.
6. Про припинення договору оренди землі в м.Татарбунари за заявою:
Руденка Олега Валентиновича.
7. Різне

2 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Тридцять перша сесія VIІ скликання

Про внесення змін і доповнень до рішення
міської ради від 08.12.2017 року № 504-VIІ
«Про міський бюджет на 2018 рік»
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», частини восьмої статті 78 Бюджетного
кодексу України, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 08.12.2017
року № 504-VIІ «Про міський бюджет на 2018 рік»:
1.1. до додатку 2 «Розподіл видатків міського бюджету на 2018 рік»
відповідно до додатку 1 до цього рішення (додається);
1.2. до додатку 4 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» відповідно до додатку 2
до цього рішення (додається);
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном.

Проект рішення підготовлено виконавчим комітетом (апаратом)
міської ради

Додаток № 1
до рішення міської ради від 21.12.2018 №
____-VII

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету
розвитку
грн.

Код
ФКВКБ

Найменування головного
розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС

1
0100

2
Державне управління
Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної
0150/3110
ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад
7000

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Загальний
обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні
роки

Всього
видатків на
завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

3

4

5

6

Придбання сервера, сканера, принтерів,
комп'юторів, жорсткого диску

5921

Будівництво водонапірної насосної станції за
адресою вул. Степова, буд. № 6 м.
Татарбунари, Одеської області (КП
"Бесарабія")

5921
0

РАЗОМ ВИДАТКІВ

Міський голова
Виконавець:Лютикова Л.С.

7
-5921

-5921

Економічна діяльність

Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо
7363/3210
економічного розвитку окремих
територій

Разом
видатк
ів на
поточн
ий рік

А.П.Глущенко
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Тридцять перша сесія VIІ скликання
Про затвердження штатного
розпису КП «Водопостачальник»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статуту КП«Водопостачальник», Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити штатний розпис КП «Водопостачальник» на 2018 рік
(додається)
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання
водопостачання та водовідведення, та інших питань ЖКГ.

Проект рішення підготовлено виконавчим комітетом (апаратом)
міської ради
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Тридцять перша сесія VIІ скликання
Про приватизацію квартири № 14
розташованої в м. Татарбунари
по вул. Горького, 8
за заявою Карпенка Олександра Миколайовича
Відповідно ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись ст. 8 Закону України «Про
приватизацію державного житлового фонду», наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396
«Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», враховуючи
протокол № 12 громадської комісії з житлових питань при виконавчому
комітеті Татарбунарської міської ради від 26. 11. 2018 року, розглянувши та
обговоривши заяву Карпенко Олександра Миколайовича, мешканця міста,
Татарбунарська міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Заяву наймачів Карпенка Олександра Миколайовича, Карпенко Ольги
Романівни, Карпенко Володимира Олександровича, Карпенко Поліни
Олександрівни щодо приватизації квартири № 14, в якій Вони мешкають,
що знаходиться за адресою м. Татарбунари вул. Горького, 8 задовольнити.
2. Передати квартиру № 14, що знаходиться за адресою м. Татарбунари
вул. Горького, 8 , загальною площею 74,3 кв. м., житловою площею 41,6
кв. м. в приватну спільну часткову власність Карпенка Олександра
Миколайовича, Карпенко Ольги Романівни, Карпенка Володимира
Олександровича, Карпенко Поліни Олександрівни в рівних долях по 1/4
кожному .
3. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири № 14,
що приватизується в м. Татарбунари по вул. Горького, 8 (додається).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питання законності, правопорядку, депутатської етики,
вирішення питання об’єднання територіальних громад та соціальних питань.
Проект рішення підготовлено
виконавчим комітетом (апаратом)
міської ради
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Тридцять перша сесія VIІ скликання
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
Чеботаря
Анатолія
Терентійовича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Чеботаря
Анатолія Терентійовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чеботаря
Анатолія Терентійовича для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська,
будинок 67-а, з площею земельної ділянки 0,0796 га, з кадастровим номером
5125010100:02:004:0327.
2. Передати земельну ділянку безоплатно приватну гр. Чеботаря
Анатолія Терентійовича для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська,
будинок 67-а, з площею земельної ділянки 0,0796 га, з кадастровим номером
5125010100:02:004:0327.
3. Зобов`язати Чеботаря Анатолія Терентійовича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
3.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення
побутових відходів.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не
пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію

цього рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі
Одеської області.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з
питання
регулювання
земельних
відносин,
адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Тридцять перша сесія VIІ скликання
за клопотаннями Руденка Олега Валентинович
Про припинення дії договора оренди землі в
м.Татарбунари
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі»,
розглянувши клопотання Руденка Олега Валентиновича, Татарбунарська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Припинити гр. Руденку Олегу Валентиновичу дію договору
оренди землі № 191 від 05.11.2018 року (запис про державну реєстрацію від
08.11.2018 року №28924163), з цільовим призначенням: В.02.01., для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд
(присадибна
ділянка),
з
кадастровим
номером
5125010100:02:003:1206, площею земельної ділянки - 0,1000 га, за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська,
будинок 43, з 08.11.2018 року у звязку з переходом права власності на
житловий будинок до іншої особи.
2.
Зобов`язати заявника здійснити державну реєстрацію угод щодо
припинення права оренди на землю.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради

