
Питання 16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду в м. Татарбунари за 
клопотанням Павликівської Марії Ярославівни 
 
Назву викласти у новій редакції: «Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та у власність в м. 
Татарбунари за клопотаннями: Павликівської Марії Ярославівни, Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія», Грибок 
Ярослава Івановича, Гульченка Олега Олександровича, Кузнєцової Людмили 
Іванівни, Сєдої Алли Василівни, Карастан Тетяни Вадимівни,та про надання 
дозволу на розробку технічної документації щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок за клопотанням Негой Марії Григорівни». 
  
Преамбулу доповнити словами: «Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Татарбунарська вовняна компанія», Грибок Ярослава Івановича, Гульченка 
Олега Олександровича, Кузнєцової Людмили Іванівни, Сєдої Алли 
Василівни, Карастан Тетяни Вадимівни, Негой Марії Григорівни». 
 
У назві після слів: «в оренду», зазначити слова: «та у власність». 
 
Текст проекту рішення доповнити пунктами 4-16,  відповідно пункти 4-5 
стають пунктами 17, 18 а саме: 
 
    «4. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років товариству з 
обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія»  із земель 
комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва і 
обслуговування будівель торгівлі, з орієнтовною площею - 0,3460 га, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Василя Тура, будинок 13 - г.  
 
    5. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська 
вовняна компанія» надати розроблений у відповідності до містобудівної 
документації проект землеустрою на затвердження сесії міської ради. 
 
   6.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність Грибку Ярославу Івановичу  із земель 
комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), з орієнтовною площею - 0,1000 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 
137-а. 
 



   7. Зобов`язати гр. Грибка Ярослава Івановича надати розроблений у 
відповідності до містобудівної документації проект землеустрою на 
затвердження сесії міської ради. 
 
  8.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду на 5 (пять) років Гульченку Олегу 
Олександровичу  із земель комунальної власності з цільовим призначенням: 
для будівництва індивідуальних гаражів, з орієнтовною площею - 0,0018 га, 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Пушкіна, № 6, гараж № 4. 
 
   9. Зобов`язати гр. Гульченка Олега Олександровича надати розроблений у 
відповідності до містобудівної документації проект землеустрою на 
затвердження сесії міської ради.  
   
   10. Ввважати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 04.05.1997 року №133, у частині що 
стосується Сєдої А.В., щодо надання їй дозволу на будівництво 
індивідуального гаражу за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Робоча,9, гараж № 3, у зв’язку з її відмовою від 
будівництва. 
    
   11. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у приватну власність Кузнєцовій Людмилі Іванівні із 
земель комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва 
індивідуальних гаражів, з орієнтовною площею - 0,0060 га, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Робоча,9, 
гараж № 3. 
 
   12. Зобов`язати гр. Кузнєцову Людмилу Іванівну надати розроблений у 
відповідності до містобудівної документації проект землеустрою на 
затвердження сесії міської ради. 
 
   13. Надати дозвіл на розробку технічної документації щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок за клопотанням Негой Марії Григорівни із 
земель комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), з загальною площею - 0,0861 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:005:1247 за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко,19, з присвоєнням 
другій ділянці адреси: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Горького,34. 
 
   14.Зобовязати Негой Марію Григорівну надати розроблену технічну 
документацію на затвердження сесії міської ради. 



15. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Карастан Тетяні Вадимівні  із земель 
комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), з орієнтовною площею - 0,0724 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, місто Татарбунари, вулиця Лазарівська. 
 
   16. Зобов`язати гр. Карастан Тетяну Вадимівну  надати розроблений у 
відповідності до містобудівної документації проект землеустрою на 
затвердження сесії міської ради.» 
 
 



 
Доповнення тридцять четвертої сесії сьомого скликання 

(згідно з рекомендаціями постійної комісії з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 

навколишнього середовища) 
 

У пунктах 2 питань 6-12, 14 після слова: «приватну», зазначити слово: 
«власність». 
 
Питання 6. 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 Сивоконь 
Тамари Іванівни 
 
Назву доповнити словами: «Прокопця Сергія Андрійовича, Мукієнка Бориса  
Миколайовича, Коваль Меланіїї Савівни, Ільченко Килини Михайлівни, Кошевої 
Тетяни Миколаївни та Кравченко Галини Миколаївни, Голубенка Андрона 
Андрійовича, Решетнікова Валерія Івановича, Кулінської Вероніки Михайлівни, 
Мукієнка Олександра Михайловича та Єлькіна Віктора Петровича, Статенчук 
Тамари Прокопівни, Бабиніної Любові Павлівни, Джигова Вячеслава Івановича, 
Джигової Лілії Романівни, Іванченко Анатолія Терентійовича, Арсеній Жанни 
Володимирівни, Семенюка Віктора Дмитровича, Семенюк Людмили 
Анатоліївни» та після слова «власність»,  зазначити «та в оренду» 
 
Преамбулу доповнити словами: «Прокопця Сергія Андрійовича, Мукієнка 
Бориса  Миколайовича, Коваль Меланіїї Савівни, Ільченко Килини Михайлівни, 
Кошевої Тетяни Миколаївни та Кравченко Галини Миколаївни, Голубенка 
Андрона Андрійовича, Решетнікова Валерія Івановича, Кулінської Вероніки 
Михайлівни, Мукієнка Олександра Михайловича та Єлькіна Віктора Петровича, 
Статенчук Тамари Прокопівни, Бабиніної Любові Павлівни, Джигова Вячеслава 
Івановича, Джигової Лілії Романівни, Іванченко Анатолія Терентійовича, 
Арсеній Жанни Володимирівни, Семенюка Віктора Дмитровича, Семенюк 
Людмили Анатоліївни» 
 
У назві після слів: «у власність», зазначити слова: «та в оренду». 
 
Текст проекту рішення доповнити пунктами 4-43 та підпунктами 6.1-6.3, 9.1-9.3, 
12.1-12.3, 15.1-15.3, 18.1-18.3, 21.1 – 21.3, 24.1 – 24.3, 27.1 – 27.3, 30.1 – 30.3, 33.1 
– 33.3, 36.1 – 36.3, 39.1 – 39.3, 42.1-42.3, відповідно пункти 4,5 стають пунктами 
44, 45, а саме: 
 

«4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Прокопцю 
Сергію Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кілійська, будинок 14, з площею 
земельної ділянки 0,0734 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0343. 

 



5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Прокопцю Сергію Андрійовичу з цільовим призначенням В.02.01, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Кілійська, будинок 14, з площею земельної ділянки 
0,0734 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0343. 

 
6.   Зобов`язати гр. Прокопця Сергія Андрійовича: 
6.1  Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
6.2 Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
6.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мукієнку 
Борису Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Мічуріна, будинок 12, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1282. 

 
8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мукієнку Борису Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Мічуріна, 
будинок 12, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1282. 

 
9.   Зобов`язати гр. Мукієнка Бориса Миколайовича: 
9.1 Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
9.2 Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
9.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коваль Меланії 
Савівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 131, з площею земельної 
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1285. 

 
11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Коваль 

Меланії Савівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 
131, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1285. 

 
12.   Зобов`язати гр. Коваль Меланію Савівну: 
12.1  Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 



12.2 Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
12.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  
  
13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ільченко 
Килині Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 129, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1284. 

 
14.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Ільченко Килині Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 
будинок 129, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1284. 

 
15.   Зобов`язати гр. Ільченко Килину Михайлівну: 
15.1  Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 
15.2 Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
15.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів». 
 
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кошевій Тетяні 
Миколаївні та Кравченко Галині Миколаївні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, 
будинок 30, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1305. 

 
17.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Кошевій 

Тетяні Миколаївні та Кравченко Галині Миколаївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 30, з площею земельної ділянки 0,1000 
га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1305. 

 
18.   Зобов`язати гр. Кошеву Тетяну Миколаївну та Кравченко Галину 

Миколаївну: 
18.1 Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
18.2 Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
18.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 



19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Голубенку 
Андрону Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, будинок 1, з 
площею земельної ділянки 0,0913 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1273. 
 

20. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Голубенку Андрону Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Капітана 
Салтикова, будинок 1, з площею земельної ділянки 0,0913 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:003:1273. 

 
 21.    Зобов`язати гр. Голубенка Андрона Андрійовича : 
 21.1 Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
 21.2   Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

        21.3  Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів» 
 

  22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Решетнікову 
Валерію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 95, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1287. 
 

23. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Решетнікову Валерію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 
будинок 95, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1287. 

 
24.    Зобов`язати гр. Решетнікова Валерія Івановича : 
24.1 Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
24.2  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       24.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 
відходів» 
 

  25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кулінській 
Вероніці Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Черненка Григорія, будинок 



14, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1286. 
 

 26. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Кулінській Вероніці Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Черненка 
Григорія, будинок 14, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:002:1286. 

 
  27.    Зобов`язати гр. Кулінську Вероніку Михайлівну : 
  27.1 Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
  27.2   Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

          27.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів. 
 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мукієнку 
Олександру Михайловичу та Єлькіну Віктору Петровичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вул. Садова, будинок 2, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:002:1283. 
 

 29. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 
власність (по ½ кожному) гр. Мукієнку Олександру Михайловичу та Єлькіну 
Віктору Петровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Садова, будинок 2, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1283. 

 
  30.    Зобов`язати гр. Мукієнка Олександра Михайловича та Єлькіна 

Віктора Петровича: 
  30.1 Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
  30.2   Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

          30.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів. 
 

  31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Статенчук 
Тамарі Прокопівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська, будинок 14, з площею 
земельної ділянки 0,0726 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1269. 

 



32.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Статенчук 
Тамарі Прокопівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська, будинок 14, з 
площею земельної ділянки 0,0726 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1269. 

 
33.   Зобов`язати гр. Статенчук Тамару Прокопівну: 
33.1 Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
33.2 Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
33.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 
34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бабиніній 
Любові Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Івана Яковича Франка, 
будинок 3, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0284. 
 

 35. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Бабиніній 
Любові Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Івана Яковича 
Франка, будинок 3, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:001:0284. 

 
  36.    Зобов`язати гр. Бабиніну Любов Павлівну: 
  36.1 Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
  36.2   Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
  36.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Джигову 
Вячеславу Івановичу та гр. Джиговій Лілії Романівні, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вулиця Ізмаїльська, будинок 5, з площею земельної ділянки 0,0942 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0346. 

 
 38. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Джигову 

Вячеславу Івановичу та гр. Джиговій Лілії Романівні, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 



вулиця Ізмаїльська, будинок 5, з площею земельної ділянки 0,0942 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0346. 

 
 
  39.    Зобов`язати гр. Джигова Вячеслава Івановича та гр. Джигову Лілію 

Романівну: 
  39.1 Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права на 

земельну ділянку. 
  39.2   Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
  39.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
40.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Іванченко 
Анатолію Терентійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Зоряна, будинок 8, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0288. 
 

 41. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність  гр. 
Іванченко Анатолію Терентійовичу  для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця 
Зоряна, будинок 8, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:001:0288. 

 
  42.    Зобов`язати гр. Іванченко Анатолія Терентійовича: 
  42.1 Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 
  42.2   Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
  42.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Арсеній Жанні 
Володимирівні, Семенюку Віктору Дмитровичу, Семенюк Людмилі Анатоліївні, 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вулиця Гімназична, будинок 29, з площею земельної ділянки 
0,0760 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0347». 
 
Питання 7. 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 Чебана Сергія 
Петровича 
 
Назву доповнити словами: «Черби Валентини Іванівни, Савчук Тетяни Іванівни 
та вилучення земельної ділянки за заявою Плачкова Миколи Андрійовича» 
Преамбулу доповнити словами: «Черби Валентини Іванівни, Савчук Тетяни 
Іванівни, Плачкова Миколи Андрійовича» 



 
Текст проекту рішення доповнити пунктами 4-8 та підпунктами 7.1-7.3,   
відповідно пункти 4,5 стають пунктами 9, 10 а саме: 
 

«4. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Чербі 
Валентині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Колініченко, будинок 2, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1278. 
 

5.   Зобов`язати гр. Чербу Валентину Іванівну: 
5.1 Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
5.2 Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
5.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів»  
 
6. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Савчук 

Тетяні Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кутузова, будинок 19, з 
площею земельної ділянки 0,0798 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0325. 
 

7.   Зобов`язати гр. Савчук Тетяну Іванівну: 
7.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
7.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
7.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 

        8. Вилучити з користування гр. Плачкова Миколая Андрійовича до земель 
запасу земельну ділянку комунальної власності за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Затишна, 40, загальною площею 
0,12 га (з них, 0,10 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 0,02 га - для ведення 
особистого підсобного господарства) та вважати таким, що втратило чинність 
рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 28.10.1991 року 
№ 167, у частині, що стосується гр. Плачкова Миколая Андрійовича.»  

 
 Питання 15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки   в м. Татарбунари для передачі у власність  за 
клопотанням Мукієнко Авалми  Олімшоївни  
 
Назву викласти у новій редакції: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в м. Татарбунари для передачі у власність  за 
клопотанням Мукієнко Авалмо  Олімшоївни та затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове 
призначення якої змінюється за клопотанням Обивзенко Марії Юхимівни». 
 



Преамбулу доповнити словами: «,Обивзенко Марії Юхимівни» та замість слова 
«Авалми», зазначити слово: «Авалмо» . 
 
У пунктах 1, 2, 3 замість слова «Авалмі», зазначити слово: «Авалмо». 
 
Текст проекту рішення доповнити пунктами 4-5,  відповідно пункти 4-5 стають 
пунктами 6, 7 а саме: 
 

«4. Затвердити проект землеустрою щодо віддведення земельної ділянки 
приватної власності цільове призначення якої змінюється гр. Обивзенко Марії 
Юхимівні з цільового призначення В.02.01-для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських споруд (присадибна ділянка) на цільове 
призначення В.03.07- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для 
реконструкції, експлуатації та обслуговування магазину, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 57, з 
площею земельної ділянки 0,0129 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0277. 
 
 
 
      
 
Питання 16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду в м. Татарбунари за клопотанням 
Павликівської Марії Ярославівни 
 
Назву викласти у новій редакції: «Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та у власність в м. 
Татарбунари за клопотаннями: Павликівської Марії Ярославівни, Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія», Грибок 
Ярослава Івановича, Гульченка Олега Олександровича, Кузнєцової Людмили 
Іванівни, Сєдої Алли Василівни, Карастан Тетяни Вадимівни,та про надання 
дозволу на розробку технічної документації щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок за клопотанням Негой Марії Григорівни». 
  
Преамбулу доповнити словами: «Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Татарбунарська вовняна компанія», Грибок Ярослава Івановича, Гульченка 
Олега Олександровича, Кузнєцової Людмили Іванівни, Сєдої Алли Василівни, 
Карастан Тетяни Вадимівни, Негой Марії Григорівни». 
 
У назві після слів: «в оренду», зазначити слова: «та у власність». 
 
Текст проекту рішення доповнити пунктами 4-16,  відповідно пункти 4-5 стають 
пунктами 17, 18 а саме: 
 
    «4. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років товариству з обмеженою 
відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія»  із земель комунальної 
власності з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування будівель 



торгівлі, з орієнтовною площею - 0,3460 га, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 13 - г.  
 
    5. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська 
вовняна компанія» надати розроблений у відповідності до містобудівної 
документації проект землеустрою на затвердження сесії міської ради. 
 
   6.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Грибку Ярославу Івановичу  із земель комунальної власності 
з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з орієнтовною площею - 
0,1000 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вул. Клюшнікова, будинок 137-а. 
 
   7. Зобов`язати гр. Грибка Ярослава Івановича надати розроблений у 
відповідності до містобудівної документації проект землеустрою на 
затвердження сесії міської ради. 
 
  8.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду на 5 (пять) років Гульченку Олегу Олександровичу  із земель 
комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва 
індивідуальних гаражів, з орієнтовною площею - 0,0018 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Пушкіна, № 6, гараж № 4. 
 
   9. Зобов`язати гр. Гульченка Олега Олександровича надати розроблений у 
відповідності до містобудівної документації проект землеустрою на 
затвердження сесії міської ради.  
   
   10. Ввважати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 04.05.1997 року №133, у частині що стосується 
Сєдої А.В., щодо надання їй дозволу на будівництво індивідуального гаражу за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Робоча,9, гараж № 3, у зв’язку з її відмовою від будівництва. 
    
   11. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у приватну власність Кузнєцовій Людмилі Іванівні із земель 
комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва 
індивідуальних гаражів, з орієнтовною площею - 0,0060 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Робоча,9, гараж № 3. 
 
   12. Зобов`язати гр. Кузнєцову Людмилу Іванівну надати розроблений у 
відповідності до містобудівної документації проект землеустрою на 
затвердження сесії міської ради. 
 
   13. Надати дозвіл на розробку технічної документації щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок за клопотанням Негой Марії Григорівни із земель 
комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), з загальною площею - 0,0861 га, з кадастровим номером 



5125010100:02:005:1247 за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м. Татарбунари, вул. Тимошенко,19, з присвоєнням другій ділянці адреси: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького,34. 
 
   14.Зобовязати Негой Марію Григорівну надати розроблену технічну 
документацію на затвердження сесії міської ради. 
15. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Карастан Тетяні Вадимівні  із земель комунальної 
власності з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з 
орієнтовною площею - 0,0724 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, місто Татарбунари, вулиця Лазарівська. 
 
   16. Зобов`язати гр. Карастан Тетяну Вадимівну  надати розроблений у 
відповідності до містобудівної документації проект землеустрою на 
затвердження сесії міської ради.» 
 
 
Питання 21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки за клопотанням Голубенка 
Івана Семеновича 

Пункт 1 проекту рішення викласти у новій редакції:  
«1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється, гр. 
Голубенку Івану Семеновичу з В.03.07 - для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі на цільове призначення В.03.15 - для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови, без зміни розмірів 
земельної ділянки площею 0,0389 га, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня,  будинок 24-а, з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0259.» 
 
Питання 22. Про поновлення дії договорів оренди землі  за заявами:  
Федорова Сергія Порфирійовича та Федорова Миколи Гурійовича, СФГ 
«Агро-Синтез»  
 
У назві, преамбулі проекту рішення виключити слова « СФГ «Агро-Синтез»» та 
у тексті виключити пункт 2, відповідно пункт 5 стає пунктом 2, у зв’язку з 
відсутністю кадастрового номеру на земельну ділянку. 
 
 
 
Питання 23. Про припинення дії договору оренди землі в м. Татарбунари за 
заявою Савчук Ольги Іванівни 

 
Назву викласти у новій редакції : «Про припинення дії, укладання, 
внесенння змін до договорів оренди землі, в м. Татарбунари за заявами 
Савчук Ольги Іванівни, Алєксєєнко Миколи Григоровича, Кириленко Ганни 
Антонівни, Братунова Василя Григоровича, Урсу Степаніди Матвіївни, 
Товариства з обмеженною відповідальністю «ОДЕСА-МОТОР-СЕРВІС», 



Комерзан Світлани Василівни, Бершавської Анастасії Онуфріївни, Білика 
Руслана Станіславовича, Головатої Алли Євгеніївни та про надання згоди на 
передачу в суборенду земельної ділянки за заявою Товариства з 
обмеженною відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005»».  
 
Преамбулу доповнити словами: «Алєксєєнко Миколи Григоровича, 
Кириленко Ганни Антонівни, Братунова Василя Григоровича, Урсу 
Степаніди Матвіївни, Товариства з обмеженною відповідальністю «ОДЕСА-
МОТОР-СЕРВІС», Комерзан Світлани Василівни, Бершавської Анастасії 
Онуфріївни, Білика Руслана Станіславовича, Головатої Алли Євгеніївни,  
Товариства з обмеженною відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005» та словами 
і цифрами: «статті 8 Закону України «Про оренду землі»». 
 
Текст проекту рішення доповнити пунктами 2-22, відповідно пункти 2, 3,  

стають пунктами 23, 24, а саме: 
 
«2. Припинити гр. Алєксєєнку Миколі Григоровичу дію договору оренди 

землі № 157 від 05.03.2018 року (запис про державну реєстрацію від 14.03.2018 
року № 25348539), з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з 
кадастровим номером 5125010100:02:002:1198, площею земельної ділянки  - 
0,1000 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вул. Кооперативна, будинок 6, у зв’язку з переходом права на нерухоме майно за 
договором дарування житлового будинку іншій особі. 

 
3. Зобов’язати гр. Алєксєєнка Миколу Григоровича надати на державну 

реєстрацію додаткову угоду до договору оренди землі, щодо припинення права 
оренди. 

 
4. Припинити гр. Кириленко Ганні Антонівні дію договору оренди землі № 

194 від 06.12.2018 року (запис про державну реєстрацію від 10.12.2018 року № 
29475155), з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:1276, площею земельної ділянки  - 
0,1000 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вул. Вишнева, будинок 25, у зв’язку з переходом права на нерухоме майно за 
договором купівлі – продажу житлового будинку до іншої особи. 

 
5. Зобов’язати гр. Кириленко Ганну Антонівну надати на державну 

реєстрацію додаткову угоду до договору оренди землі, щодо припинення права 
оренди. 

 
6. Припинити дію договору оренди землі від 10.07.2006 року №б/н (запис 

про державну реєстрацію від 25.09.2006 року №040653500040 на земельну 
ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0337 гр. Братунову Василю 
Григоровичу, з цільовим призначенням: В.03.07, для будівництва і 
обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0060  га, за адресою: Одеська 
область, м.Татарбунари, вул. Василя Тура,15, у зв’зку зі зміною істотних умов 
договору (1) зміна старої адреси на нову адресу: вул. Василя Тура, 15, 



приміщення 2в;  2) будівля знаходиться у спільній частковій власності гр. Урсу 
Степаніди Матвіївни (43/100) та гр. Братунова Василя Григоровича (57/100)). 

 
7. Укласти договір оренди землі строком на 3 (три) роки з гр. Братуновим 

Василем Григоровичем та гр. Урсу Степанідою Матвіївною на земельну ділянку 
з кадастровим номером 5125010100:02:004:0337, з цільовим призначенням: 
В.03.07, для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0060  га, 
за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Василя Тура,15, приміщення 
2в. 

8. Припинити дію договору оренди землі від 21.02.2019 року №200 (запис 
про державну реєстрацію від 25.02.2019 року №30522427) з товариством з 
обмеженною відповідальністю «ОДЕСА-МОТОР-СЕРВІС» на земельну ділянку 
з цільовим призначенням J.12.11, для розміщення та експлуатації об’єктів 
дорожнього сервісу, для експлуатації пункту технічного обслуговування, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Кілійська, будинок 17, з площею земельної ділянки 0,2648 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0340, у зв’язку з переходом права на нерухоме 
майно за договором купівлі – продажу майнового комплексу до іншої особи.  

 
9. Зобов’язати товариство з обмеженною відповідальністю «ОДЕСА-

МОТОР-СЕРВІС» надати на державну реєстрацію додаткову угоду до договору 
оренди землі, щодо припинення права оренди. 

 
10. Укласти договір оренди землі строком на 5(п’ять) років з гр. Комерзан 

Світланою Василівною на земельну ділянку з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0340, з цільовим призначенням J.12.11, для розміщення та 
експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, для експлуатації пункту технічного 
обслуговування, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Кілійська, будинок 17, з площею земельної ділянки 0,2648 га, 
з кадастровим номером 5125010100:02:004:0340. 

11. Зобов’язати гр. Комерзан Світлану Василівну надати на державну 
реєстрацію договір оренди землі. 

 
12. Пункти 10, 11 цього рішення набувають чинності після виконання 

пункту 9. 
 
13. Припинити дію договору оренди землі від 01.03.2019 року №201 (запис 

про державну реєстрацію від 05.03.2019 року №30634445) з гр. Бершавською 
Анастасією Онуфрієвною на земельну ділянку з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0340, з цільовим призначенням В.03.15, для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови, для експлуатації 
нежитлової будівлі за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Князєва, 65-т, з площею земельної ділянки 0,0201 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0281. 

 
14. Зобов’язати гр. Бершавську Анастасію Онуфрієвну надати на державну 

реєстрацію додаткову угоду до договору оренди землі, щодо припинення права 
оренди. 

 



15. Укласти договір оренди землі строком на 5(п’ять) років з гр. Біликом 
Русланом Станіславовичем на земельну ділянку з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0340, з цільовим призначенням В.03.15, для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови, для експлуатації 
нежитлової будівлі за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Князєва, 65-т, з площею земельної ділянки 0,0201 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0281. 

 
16. Зобов’язати гр. Білика Руслана Станіславовича надати на державну 

реєстрацію договір оренди землі. 
 
17. Пункти 15, 16 цього рішення набувають чинності після виконання 

пункту 14. 
 

       18. Внести зміни до договору оренди землі від 29.12.2014 року №94 (запис 
про державну реєстрацію від 22.01.2015 року №8524452) на земельну ділянку з 
кадастровим номером 5125010100:02: 003:0014 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, для експлуатації та обслуговування 
майнового комплексу хлібокомбінату, площею 1,1944 га, за адресою: Одеська 
область, м.Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, 51 (стара назва вул. Дімітрова), а 
саме: 

у преамбулі, тексті та реквізитах договору щодо орендаря виключити 
слова «Головатий Сергій Никонович» та доповнити словами і цифрами: 
«фізична особа – підприємець Головата Алла Євгенівна», у розділі реквізити 
«без ідентифікаційного номеру, паспорт КЕ №766072, виданий 31.10.1997 року  
Татарбунарським РВ УМВС України в Одеській Області»; 

У пункті 7 замість слів та цифр: «строком на 44(Сорок чотири) роки, 
починаючи з дати його державної реєстрації», зазначити «терміном до 
29.12.2058 року». 

 
19. Внести зміни до договору оренди землі від 29.12.2014 року №95 (запис про 
державну реєстрацію від 22.01.2015 року №8528213) на земельну ділянку з 
кадастровим номером 5125010100:02:003:0015 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, для експлуатації та обслуговування 
майнового комплексу хлібокомбінату, площею 0,0596 га, за адресою: Одеська 
область, м.Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, 51 (стара назва  Дімітрова), а саме: 

у преамбулі, тексті та реквізитах договору щодо орендаря виключити 
слова «Головатий Сергій Никонович» та доповнити словами і цифрами: 
«фізична особа – підприємець Головата Алла Євгенівна», у розділі реквізити 
«без ідентифікаційного номеру, паспорт КЕ №766072, виданий 31.10.1997 року  
Татарбунарським РВ УМВС України в Одеській Області»; 

У пункті 7 замість слів та цифр: «строком на 44(Сорок чотири) роки, 
починаючи з дати його державної реєстрації», зазначити «терміном до 
29.12.2058 року». 

 
20.Зобов`язати фізичну особу – підприємця Головату Аллу Євгенівну 

здійснити державну реєстрацію додаткових угод до договорів оренди землі. 



 
21. Надати згоду Товариству з обмеженною відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 

2005» на передачу Товариству з обмеженною відповідальністю «ОЕНЖІ 
СОЛАР» в суборенду строком на 2 роки 11 місяців частини земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0180, площею 0,7000 га, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Папаніна, 
буд.101». 

 
22. Зобов`язати ТовариствО з обмеженною відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 

2005» та Товариство з обмеженною відповідальністю «ОЕНЖІ СОЛАР» 
здійснити державну реєстрацію договору суборенди землі.» 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята четверта сесія VIІ скликання 

 

Про перспективний план роботи  

Татарбунарської міської ради на 2019рік 

 Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада:  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перспективний план роботи Татарбунарської міської ради на 2019 

рік (додається). 

2.  Постійним комісіям міської ради здійснювати контроль за виконанням плану 

роботи міської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  голів постійних комісій 

міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

                  Додаток  

                                                                                                      до рішення міської ради 

 від 05.04.2019 року №       -VІІ_ 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

роботи Татарбунарської міської ради VІІ скликання  

на 2019 рік 
 

№ 

з/п 

Найменування 

заходів, перелік 

робіт та питань, що 

підлягають 

вирішенню та 

виконанню 

Строки 

виконання 

Відповідальні за виконання Примітка 

 Питання, що  вносяться на розгляд пленарних засідань ради 

1.  Про звіт про роботу 

виконавчих органів 

Татарбунарської 

міської ради 

ІV квартал Татарбунарський міський голова – 

Глущенко А.П. 

 

2. Про виконання 

міського бюджету за 

І квартал 2019 року 

ІІ квартал Лютикова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

3. Про виконання 

міського бюджету за 

І півріччя 2019 року 

ІІІ квартал Лютикова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

4 Про виконання 

міського бюджету за 

9 місяців 2019 року 

ІV квартал Лютикова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

5.  Про затвердження 

міських програм та 

заходів на їх 

виконання на 2020 

рік 

ІV квартал Виконавчий комітет, постійні 

комісії 

 

6. Про міський бюджет 

на 2020 рік 

ІV квартал Апарат виконкому, постійна комісія 

з питань бюджету 

 

 Постійна комісія з питань водопостачання, водовідведення, та інших 

питань ЖКГ 



1. Про стан 

водозабезпечення 

населення 

м.Татарбунари, інші 

питання ЖКГ 

Протягом 

року, за 

необхідності 

Директор КП «Водопостачання» - 

Кобушкіна Т.О., заступник міського 

голови –Лєсніченко О.В. 

 

 Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-

економічного розвитку, планування та обліку 

1. Про внесення змін 

до показників 

міського бюджету на 

2019 рік 

Протягом 

року за 

необхідності 

Лютикова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

2. Про затвердження 

звіту про виконання 

міського бюджету на 

2018 рік 

 

І квартал 

 

Лютикова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

3. Про виконання 

міського бюджету за 

І квартал 2019 року 

ІІ квартал 

 

Лютикова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

4. Про виконання 

міського бюджету за 

І півріччя 2019 року 

ІІІ квартал 

 

Лютикова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

5. Про виконання 

міського бюджету за 

9 місяців 2019 року 

ІV квартал  Лютикова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

6. 

 

 

 

 

 

Про міський бюджет 

на 2020 рік 

 

 

 

 

ІV квартал  

 

 

 

 

 

Лютикова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

7. Інші майнові 

питання 

Протягом 

року 

Лютикова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

 Постійна комісія з питань законності , правопорядку, депутатської 

етики, вирішення питання об’єднання територіальних громад та 

соціальних питань 



1. Питання 

приватизації майна, 

юридичні питання та 

охорони 

громадського 

порядку  

 

Протягом 

року 

Головний спеціаліст-юрист – 

Борденюк В.М. , постійна комісія з 

питань законності, правопорядку, 

депутатської етики, вирішення 

питання об’єднання територіальних 

громад та соціальних питань 

 

 Постійна комісія  з питань регулювання земельних відносин, 

адміністративно - територіального устрою та охорони 

навколишнього середовища 

1. Земельні питання   Протягом 

року 

Начальник земельного відділу –

Катанов І.В.,постійна комісія з 

питань земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 

 

 

 Постійна комісія  з питань будівництва, управління комунальною 

власністю, транспорту та зв’язку 

1. Про внесення змін 

до програми 

соціально-

економічного 

розвитку 

м.Татарбунари на 

2019 рік 

Протягом 

року за 

необхідності 

Заступник міського голови-

Лєсніченко О.В., постійна комісія  з 

питань будівництва, управління 

комунальною власністю, 

транспорту та зв’язку 

 

2. Питання 

містобудування 

Протягом 

року 

Заступник міського голови-

Лєсніченко О.В., постійна комісія  з 

питань будівництва, управління 

комунальною власністю, 

транспорту та зв’язку, директор КП 

«Бесарабія»-Котовенко Д.Ю. 
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