
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

28.12.2020 р.         № 236-р 

 

Про скликання позачергової четвертої  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 четверту позачергову сесію восьмого скликання 

Татарбунарської міської ради 04.01. 2021 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  позачергової четвертої сесії восьмого скликання  

 

 

 

1. Про створення комунального закладу «Татарбунарський будинок 

культури» Татарбунарської   міської    ради 

 

2.  Про створення трудового архіву Татарбунарської   міської    ради 

 

3. Про затвердження Положення про відділ культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської ради у новій редакції 

 

4. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником  комунального  

закладу «Татарбунарська  музична  школа»  

 

5. Про    вступ  Татарбунарської  міської  ради засновником  комунального 

некомерційного підприємства          «Татарбунарський центр первинної   

медико – санітарної   допомоги» Татарбунарської міської ради  

 

6. Про створення комунального закладу «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради»  

 

7. Про створення комунального закладу «Татарбунарський історико-

краєзнавчий музей» Татарбунарської міської ради 

 

8. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником  комунального  

некомерційного підприємство «Татарбунарська центральна районна лікарня 

Татарбунарської районної ради Одеської області 

 

9.  Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу заклад  «Баштанівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Татарбунарської районної ради Одеської області 

 

10. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Білоліська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської 

районної ради Одеської області 

 

11. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Борисівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Татарбунарської 

районної ради Одеської області 

 

12. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Глибоківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Татарбунарської районної ради Одеської області 



 

13. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Татарбунарської районної ради Одеської області 

14. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Нерушайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  

Татарбунарської районної ради 

 

15. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Спаська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»  Татарбунарської 

районної ради Одеської області 

 

16. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Струмківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Татарбунарського 

району Одеської області 

 

17. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Татарбунарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

ім.В.З.Тура» Татарбунарської районної ради Одеської області 

 

18. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Татарбунарський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-гімназія»  Татарбунарської районної ради Одеської 

області 

 

19. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості 

Татарбунарської районної ради Одеської області» 

 

20. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Татарбунарська районна дитячо-юнацька спортивна школа» 

Татарбунарської районної ради Одеської області 

 

21. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Татарбунарський інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської 

районної ради Одеської області 

 

22. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

Татарбунарської районної ради Одеської області 

 

23. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу дошкільної освіти  (ясла-садок) «Незабудка» комбінованого типу 

Татарбунарської районної ради Одеської області 



 

24. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської районної 

ради Одеської області 

 

25. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Спаський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Ромашка» 

Татарбунарського району Одеської області 

 

26. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Глибоківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Буратіно» Татарбунарської районної ради Одеської області 

 

27. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Борисівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Сонечко» Татарбунарської районної ради Одеської області 

 

28. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Дмитрівський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) 

«Ромашка» комбінованого типу Татарбунарської районної ради Одеської 

області 

 

29. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Білоліський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Сонечко» Татарбунарського району Одеської області 

 

30. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

закладу «Нерушайський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Сонечко» Татарбунарського району Одеської області 

 

31. Про затвердження мережі  закладів освіти Татарбунарської міської ради  

на ІІ семестр 2020-2021 навчального року  

 

 

32. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Улятовського Анатолія 

Володимировича. 

 

33. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Щербини Галини Григорівни. 

 

34. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Шипілова Олега Олександровича. 



35.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Боднар Володимир Степанович 

 

36.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Урсу Степана Павловича 

 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Мітакі Степана Павловича 

 

38.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Гоженко Валентини Леонідовни  

 

39.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Бакуменко Галини Олексіївни 

 

40.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Мунтяна Олега Никифоровича 

 

41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Ткаченко Катерини Володимирівни. 

 

42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Мангул Лідії Іванівни 

 

43. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Продан Катерини Олександрівни 

 

44. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Сивоконь Олени Григорівни. 

 

45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Владової Христини Олегівни. 

 

46. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Гетманенка Олексія Олександровича 

 

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

підприємця Мордовцевої Ольги Миколаївни 

 



48. Про передачу земельної ділянки у приватну власність, за клопотанням 

Нестерової Ольги Петрівни. 

 

59. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду за клопотанням Муту Тетяни Іванівни. 

 

50. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням Кільміченка 

Володимира Яковича. 

 

51. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням Скуртуленка 

Олександра Мефодійовича 

 

 

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

року № 486-VII за клопотанням Кречуна Олега Кузьмича. 

 

53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Котович Тетяни Миколаївни. 

 

54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Чумаченка Григорія Васильовича. 

 

55. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок за клопотанням 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ 

«БОРИСІВСЬКИЙ». 

 

56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду в м.Татарбунари за клопотанням Капітан Марії Іванівни 

 

57. Про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням 

Коротченкової Ірини Володимирівни. 

 

 

 

 

 

 

 
 


