
 
 

ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

16.01.2021 р.         № 11-р 

 

Про скликання позачергової шостої  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 шосту  позачергову сесію восьмого скликання 

Татарбунарської міської ради 21.01. 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 шостої сесії восьмого скликання  

 

1.Про створення КУ «Центр надання соціальних послуг  Татарбунарської   

міської     ради»   

2. Про внесення доповнень до переліку першого типу об’єктів оренди, які 

підлягають передачі в оренду на аукціоні, додаток № 1 затверджених 

рішенням Татарбунарської міської ради від 22.12.2020 року № 35-VIII «Про 

затвердження Переліків  першого та другого типу об’єктів оренди 

комунальної власності» 

3.  Про утворення віддалених робочих місць  в виконавчих органах 

Татарбунарської  міської  ради 

4. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на посади 

керівників комунальних закладів культури Татарбунарської міської ради  

5. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 22.12.2020 року 

№ 26-VІIІ «Про бюджет Татарбунарської міської ради на 2021 рік» 

6. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Рицького Сергія Олександровича 

7. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Блашко Марії Іванівни 

8. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Татарбунарського сільського споживчого 

товариства с.Білолісся вулиця Центральна, будинок 140 

9. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Татарбунарського сільського споживчого 

товариства с. Білолісся, вулиця Центральна, будинок 67 

10. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Татарбунарського сільського споживчого 

товариства с. Глибоке, вулиця Миру, будинок 3 

11. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Татарбунарського сільського споживчого 

товариства с. Білолісся, вулиця Татарбунарського повстання, будинок 39 

12.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Мордовцевої Ольги Миколаївни 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Іванчук Валентини Іванівни 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Берневек Ніни Георгівни  

15.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Кравченка Сергія Васильовича 



16.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Ткач Олени Павлівни 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Плачинди Віктора Володимировича 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Селенової Катерини Дмитрівни 

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

підприємця Бєлоконенка Сергія Валерійовича 

20. Про поновлення дії договору оренди землі за заявою товариства з 

обмеженою відповідальністю «ГЛИБОКЕ» 

21. Про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням Тимофєєва 

Ігоря Миколайовича 

22. Про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням Буза Олени 

Леонідівни 

23. Про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням Чебан Віталія 

Борисовича 

24. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування за клопотанням  Одеської єпархії  

Української Православної Церкви  

25. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  гр. Бурлаченка Олега 

Володимировича 

26. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  гр. Запорожан Петра 

Михайловича 

27. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням гр. Дзвіняк 

Дмитра Йосифовича 

28. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням гр. 

Сукманської Лідії Леонідівни, Ромбак Людмили Володимирівни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


