
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

21.11.2019 р.         № 176-р 

 

Про скликання тридцять дев’ятої 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 тридцять дев’яту сесію сьомого скликання 

Татарбунарської міської ради 29 листопада 2019 року о 14.00 годині в залі 

засідань міської ради. 

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

 

 

Голова міської ради      А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок денний  тридцять дев’ята сесії сьомого скликання 

 

1.  Про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року. 

2.  Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30.11.2018 

року № 724-VIІ «Про міський бюджет на 2019 рік». 

3. Про міський бюджет на 2020 рік. 

4. Про затвердження  обсягів фінансування міських програм «Милосердя в 

дії», «Поховання померлих безрідних та невідомих громадян», 

«Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари» «Діти м. Татарбунари», 

«Правопорядок», «Охорона  навколишнього природного  середовища   м. 

Татарбунари»    на 2020 рік. 

5.   Про затвердження  міської програми  культурно-масових та мистецьких 

заходів на 2020 рік. 

6.   Про перспективний план роботи Татарбунарської міської ради на 2020 

рік. 

7. Про початок повноважень депутата Татарбунарської міської ради сьомого 

скликання.  

8. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад». 

9. Про затвердження Графіку роботи Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради. 

10. Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради в новій редакції. 

11.  Про затвердження структури  виконавчих органів  Татарбунарської 

міської ради.  

12. Про затвердження штатного  розпису  КП «Водопостачальник». 

13. Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та 

використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою   та  

прийняття такого майна у комунальну власність  територіальної громади м. 

Татарбунари. 

14. Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної  власності 

територіальної громади м. Татарбунари. 

15. Про присвоєнняназв вулицям та провулкам, які розташовані в 

САДОВОМУ ТОВАРИСТВІ «МЕЛІОРАТОР» 

16.  Про підтвердження назви нової вулиці в місті Татарбунари. 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Кічука Іллі Васильовича 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Данільченка Івана Яковича 

19. 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 Пустовітенка 

Михайла Степановича 

20. 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 Добревої Галини 

Михайлівни 

21. 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 Цурканенка Геннадія 

Савича 

22. 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 Обивзенка Сергія 

Михайловича 

23. 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 Носаченка 

Владислава Павловича та Носаченко Жанни Дмитрівни 

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 Криворученко Раїси 

Василівни 

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 Бондаренка Василя 

Васильовича 

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 Ніколаєнка Михайла 

Луковича 

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 Ющенко Рити 

Валентинівни 

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 Самсонової Лілії 

Сергіївни 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Татарбунари за клопотанням Дімоглової світлани Анатоліївни та Земцевої 

Олени Іполітівни. 

30. 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 

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власніть за клопотанням Іщенко Оксани Вікторівни  

32. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Кобзар Клавдії 



Олексіївни. 

33. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Гетманця Юрія 

Олександровича. 

34. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Коваля Ігора 

Івановича. 

35. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Мукієнка Анатолія 

Семеновича. 

36. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 04.10.2019 

року № 915 - VІІ за заявою Подгурської Алли Василівни. 

37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду за клопотанням П’яної Лідії Митрофанівни 

38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки в оренду в м. Татарбунари за клопотанням фізичної особи 

– підприємця Чепраса Миколи Степановича 

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у постійне користування для будівництва міні футбольного 

поля в м. Татарбунари за клопотанням виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради 

40. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0254 в м.Татарбунари за заявою 

фізичної особи – підприємця Время Меланії Петрівни. 

41. Про припинення продажу земельних ділянок  комунальної власності в 

межах м. Татарбунари у 2019 році.  

42. Про внесення змін до Дотку 2 рішення Татарбунарської міської ради від 

07.06.2019 року № 854-VII «Про встановлення ставок земельного податку, 

пільг зі сплати земельного податку та ставок орендної плати за землю на 2020 

рік на території Татарбунарської міської ради». 

43. Різне 

 

 
 


