
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

14.01.2020 р.         № 4-р 

 

Про скликання тридцять сорок першої 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 сорок першу сесію сьомого скликання Татарбунарської 

міської ради 24 січня 2020 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  сорок 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 29.11.2019 року 

№ 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік». 

3. Про   надання   дозволу   на   списання матеріальних активів з балансу 

виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради. 

4. Про програму соціально-економічного та культурногорозвитку 

м.Татарбунари на 2020рік. 

5. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність Татарбунарської 

міської ради нежитлової будівлі та споруд, що розташовані за адресою м. 

Татарбунари вул. Барінова, 14. 

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування, за клопотанням ОБ’ЄДНАННЯ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ «ПІОНЕР»-Т 

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Чернеги Христини Юріївни 

8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Мукієнко Аліни Анатоліївни 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Селівестру Романа Олександровича 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Кулика Сергія Андрійовича 

11. 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 Котович Раїси 

Федорівни 

12. 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 Маркової Майі 

Павлівні 

13. 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 Демченка Павла 

Романовича 

14. 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 Кирган Людмили 

Вікторівни 

15. 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 Михайлова Сергія 



Костянтиновича 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари , що перебуває у постійному користуванні, за клопотанням 

Одеського обласного центру зайнятості 

17. 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 Горян Ольги 

Анатоліївни 

18. 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 Данільченка Юрія 

Васильовича 

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 Шевченко Олени 

Григорівни. 

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 Ігнатенка 

Володимира Григоровича. 

21. Про передачу у приватну власність земельної ділянки м. Татарбунари за 

клопотанням Коцофан Ольги Федорівни. 

22. Про передачу у приватну власність земельної ділянки м. Татарбунари за 

клопотанням Ганського Віталія Валерійовича. 

23. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0180 для надання в оренду в м. Татарбунари, за 

клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005». 

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власніть за клопотанням Семіненко Руслана 

Андрійовича. 

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власніть за клопотанням Семененко Андрія 

Володимировича. 

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власніть за клопотанням Максимчука Івана Івановича. 

27. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Бутвінського 

Миколи Михайловича. 

28. Про припинення дії договору оренди землі за заявою ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК». 

29. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Павликівської Марії 

Ярославівни. 

30. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Чмиги Марії 



Іванівни.  

31. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за заявою 

Крайнюк Валентини Радіонівни та Крайнюка Олександра Аркадійовича. 

32. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за заявою 

фізичної особи-підприємця Бєлоконенко Сергія Валентиновича. 

33. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за заявою 

Алєксєєнка Юрія Володимировича. 

34. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за заявою 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

«ПРИВАТБАНК». 

35. Про укладання договору оренди землі на земельну ділянку з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:0047 за заявою Яременко Тамари Анатоліївни. 

36. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради: 

- від 02.11.2009 року № 625 – V (за адресою м.Татарбунари, вул.Затишна,59) 

за заявою Сімонової Любові Володимирівни;  

- від 02.11.2009 року № 625 – V (за адресою м.Татарбунари, вул.Князєва,59) 

за заявою Сімонової Любові Володимирівни. 

37.  Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 29.11.2019 

року № 976 – VІІ за заявою Базана Івана Дем’яновича. 

38. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 21.05.1998 року № 122 за заявою Бондаренко Валерії 

Логвинівни. 

39. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 15.02.2019 року № 814-VII  та про поновлення на новий 

термін дії договору оренди землі за заявою товариства з обмеженою 

відповідальністю «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП». 

40. Про припинення дії договору оренди землі та внесення змін до договору 

оренди землі за заявою Залізніченка Леоніда Григоровича. 

41. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за заявою 

фізичної особи – підприємця Чумаченко Марії Семенівни. 

42. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за заявою 

фізичної особи – підприємця Мордовцевої Ольги Миколаївни. 

43. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 23.12.2008 

року № 472 – V за заявою Онишко Галини Володимирівни. 

44. Різне. 
 


