
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

09.12.2020 р.         № 197-р 

 

Про скликання третьої  сесії восьмого  

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 третю сесію восьмого скликання Татарбунарської міської 

ради 22.12. 2020 року о 10.00 годині в залі засідань міської ради. 

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

 

 

        Міський голова                                            А.П.Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок денний  третьої сесії восьмого скликання 

 

1.Про міський бюджет 2021року 

2.Про  затвердження   Програми культурно-масових   та  мистецьких заходів  

на  2021 рік. 

3. Про затвердження   міської   Програми «Милосердя» на 2021-2025 роки» 

4. Про затвердження структури виконавчих органів  Татарбунарської міської 

ради  

5. Про створення відділу соціального захисту населення Татарбунарської 

міської  ради   

6. Про створення відділу Служби у справах дітей Татарбунарської міської  

ради   

7. Про створення відділу освіти Татарбунарської міської  ради   

8. Про створення відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних питань Татарбунарської міської ради та затвердження Положення 

про нього 

9. Про створення відділу культури Татарбунарської міської ради та 

затвердження Положення про нього 

10. Про затвердження Переліків першого  та другого типу об’єктів оренди 

комунальної власності 

11. Про затвердження статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» у новій        редакції  

12. Про затвердження статуту КОМУНАЛЬНОГО   ПІДПРИЄМСТВА 

«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК»    у новій редакції  

13. Про затвердження Положення  Управління майном комунальної власності 

та забезпечення благоустрою в місті у новій редакції 

14. Про покладання окремих функцій адміністратора ЦНАП  виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради на старост сіл   Татарбунарської 

міської ради 

15. Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради в новій редакції 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Василькіна Володимира Костянтиновича  

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 Воробйової Лілії 

Георгіївни 

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 Мельника Георгія 

Олексійовича 

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 Сініциної Ніни 

Миколаївни 

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 Гульченка Юрія 

Олександровича 

21.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 Кожухар Анатолія 

Петровича 

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 Кречун Ірини 

Карпівни 

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 Залізниченка Романа 

Леонідовича 

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 Фоменко Парасковії 

Іванівни 

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 Кічук Любові 

Василівни 

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 Аросланова Якова 

Леонтійовича 

27.Про поновлення дії договору оренди землі за заявою фізичної особи – 

підприємця Чумаченко Марії Семенівни 

28. Про поновлення дії договору оренди землі за заявою Сербіної Ольги 

Сергіївни та Сербіна Володимира 

29. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0043 за клопотанням Барон Галини Григорівни 

30. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1327 за клопотанням Вихристюк Ганни Кирилівни 

31. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0328 за клопотанням Малярчука Олега Анатолійовича та 



Вєтрогон Ганни Олексіївни 

32.Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0236 за клопотанням Міхової Олександри Василівни 

33.Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1317 за клопотанням Колотенко Ольги Миколаївни 

34. Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 10.11.2017 

року № 491 – VІІ за заявою Прокопця Сергія Сергійовича 

35.Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0071 в м. Татарбунари за заявою 

ПП «Багатопрофільною виробничо – комерційною фірмою 

«КУЛЕКСПОБУД»  

36. Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 30.10.2020 

року № 1205 – VІІ за заявою Котович Тетяни Миколаївни 

37. Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Базан Олени 

Олександрівни 

38. Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Котович 

Тетяни Миколаївни 

39. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0182 за клопотанням Крюкової Віри Василівни 

40. Про поновлення дії договору оренди землі за клопотанням фізичної – 

особи підприємця Крайнюк Валентини Радіонівни 

41. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0090 за клопотанням Попереки Світлани Володимирівни 

42.Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 19.06.2020 

року № 1095-VII «Про встановлення ставок земельного податку, пільг зі 

сплати земельного податку та ставок орендної плати за землю з 01.01.2021 

року на території Татарбунарської міської ради»   

43.Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


