
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

05.06.2020 р.         №   89 -р 

 

Про скликання сорок четвертої 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 четверту сесію сьомого скликання Татарбунарської 

міської ради 19 червня 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 четвертої сесії сьомого скликання 

 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за 2019 рік 

2. Про підсумки виконання міського бюджету за I квартал 2020 року. 

3. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року № 

949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік». 

4. Про    оприбуткування     на    баланс  виконавчого  комітету Татарбунарської  

міської   ради матеріальних     цінностей     наданих безоплатно    для    створення    

міського центру надання адміністративних послуг. 

5. Про  передачу з   балансу   виконавчого комітету   міської   ради   на    баланс  КЗ 

ТМР «СК Татарбунари»   матеріальних    цінностей. 

6. Про  передачу з   балансу   виконавчого комітету   міської   ради   на    баланс КП 

«Бесарабія»   матеріальних    цінностей. 

7. Про  передачу з   балансу   виконавчого комітету   міської   ради   на    баланс КП 

«Водопостачальник»   матеріальних    цінностей. 

8. Про  передачу з   балансу   виконавчого комітету   міської   ради   на    баланс 

управління    майном      комунальної власності та забезпечення благоустрою міста    

матеріальних    цінностей. 

9. Про  зняття з балансу виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

нежитлової будівлі (бувша водокачка) розташованої за адресою м. Татарбунари 

вул. 23 серпня 1,Б (споруда Каптаж). 

10. Про встановлення туристичного  збору  на 2021 рік. 

11. Про встановлення ставки збору за місця паркування транспортних засобів на 

території Татарбунарської міської ради на 2021 рік. 

12. Про встановлення транспортного податку на території Татарбунарської міської 

ради, щодо граничного розміру транспортного податку на 2021 рік 

13. Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-

підприємців  на 2021 рік. 

14. Положення про порядок проведення земельних торгів (аукціонів) на території 

Татарбунарської міської ради. Аналіз регуляторного впливу 

15. Про внесення змін до рішення Татарбунарської міської ради від 10.0.2020 року 

№ 1032 – VII «Про затвердження плану роботи з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2020 рік та плану-графіку здійснення відстеження результативності  

діючих  регуляторних актів Татарбунарською міською радою на 2020 рік»               

16. Про встановлення ставок земельного податку на землю, пільг зі сплати 

земельного податку та ставок орендної плати за землю на 2021 рік на території 

Татарбунарської міської ради. Аналіз регуляторного впливу.  

17. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінного від земельної ділянки на території Татарбунарської міської ради на 2021 

рік. 

18. Про внесення доповнень до Правил благоустрою, санітарного утримання 

території, забезпечення чистоти і порядку в м. Татарбунари, затвердженні  

рішенням Татарбунарської міської ради від 17.07.2014 року № 869-VI «Про 



затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення 

чистоти і порядку в м. Татарбунари» 

19. Про затвердження статуту в новій редакції комунального підприємства 

«БЕСАРАБІЯ» Татарбуської міської ради. 

20. Про внесення доповнень до Положення про помічника-консультанта  

депутата Татарбунарської міської ради, затвердженні  рішенням 

Татарбунарської міської ради від 22.02.2016 року№ 53-VII «Про Положення 

помічника-консультанта депутата Татарбунарської міської ради та опис 

посвідчення» 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у     

власність за клопотанням Михайлова Михайла Михайловича. 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Федорова Олександра Анатолійовича. 

23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду за клопотанням АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ 

ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ». 

24.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Чумаченко Ірини Анатоліївни. 

25.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для 

передачі у приватну власність за клопотанням Малоги Галини Уширівни. 

26. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0355 за клопотанням Маркової Майї Павлівни. 

27.Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за клопотанням 

Василькина Володимира Костянтиновича 

28.Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 29.11.2019 року 

№ 963-VІІ за клопотанням Будник Ірини Семенівни. 

29. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0180 за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю 

«ВК-ІНВЕСТ 2005». 

30.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду за клопотанням приватного підприємства 

«Багатопрофільна виробничо-комерційна фірма «КулЕкспоБуд». 

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Кічук Марини Іванівни. 

32. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0051 за заявою Приватного підприємства «Багатопрофільна 

виробничо-комерційна фірма «КулЕкспоБуд» та про затвердження ціни продажу і 

проекту договору купівлі – продажу цієї земельної ділянки за заявою гр.Марцевої 

Оксани Василівни 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Комерзана Юрія Георгійовича. 

34. Різне 

 


