Татарбунарська міська рада

МАТЕРІАЛИ
6 сесії 8 скликання
(засідання позачергової сесії 21.01.2021 року
о 10.00
спільне засідання постійних депутатських
комісій 20.01.2021 о 11.00)

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

1 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
шоста сесія VIIІ скликання
Про
створення
КУ «Центр
надання
соціальних
послуг
Татарбунарської міської ради»
Керуючись статтею 87 Цивільного кодексу України, статтями 26, 34, 54
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 13 Закону
України «Про соціальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від
3 березня 2020 р.№ 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних
послуг», з метою забезпечення оптимізації надання соціальних послуг
населенню та комплексного підходу до розв’язання проблем жителів
територіальної громади шляхом утворення центру надання соціальних
послуг, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити комунальну установу « Центр надання соціальних послуг
Татарбунарської міської ради» у статусі юридичної особи публічного права.
2. Затвердити Положення про центр надання соціальних послуг
Татарбунарської міської ради (додається).
3. Керівнику комунальної установи Центр надання соціальних послуг
Татарбунарської міської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації
юридичної особи.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

А.П.Глущенко
Проєкт рішення підготовлений
сектором з юридичних питань
виконавчого комітету (апарату)
Татарбунарської міської ради

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Татарбунарської
міської ради
від 21 січня 2021 р. №____ - VIII
_____________А.П. Глущенко

ПОЛОЖЕННЯ
ЦЕНТРУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. ТАТАРБУНАРИ-2021 рік

ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання соціальних послуг
Татарбунарської міської ради
1. Центр надання соціальних послуг Татарбунарської міської ради (далі центр) є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні або
відокремлені (територіальні) підрозділи якого провадять соціальну роботу та
надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп
населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі особи/сім’ї).
2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується в порядку,
передбаченому законодавством, Татарбунарською міською радою (далі засновник) з урахуванням потреб територіальної громади. Діяльність центру
спрямовується відділом соціального захисту та охорони здоров’я
Татарбунарської міської ради.
Діяльність центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів
соціальних послуг.
3. Методичний та інформаційний супровід діяльності центру забезпечує
обласний центр соціальних служб.
4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами
Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань надання
соціальних послуг, а також цим Положенням.
5. Основними завданнями центру є:
проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання
потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до
вразливих груп населення;
надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони
потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з
метою мінімізації або подолання таких обставин.
6. Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань:
виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;
проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;
надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних
послуг;
надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових
проблем;
забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків
сімейного типу;
забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді
обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від

подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, за
повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту
населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу
міської міста обласного значення, районної у місті (в разі її утворення) ради,
сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, бере
участь у роботі спостережних комісій;
складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;
проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних
послуг;
створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які
надають соціальні послуги;
взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також
з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в
межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або
територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх
захист;
інформує
населення
адміністративно-територіальної
одиниці/територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і
зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання.
Інформація на паперових та інших носіях повинна викладатися із
забезпеченням контрасту і розміру шрифту, які даватимуть змогу вільно читати
її, зокрема особам із порушеннями зору і тим, що переміщуються у кріслах
колісних.
Інформація також надається у вигляді листівок, буклетів, брошур, за
потреби - із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля),
мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю внаслідок
інтелектуальних порушень.
Відповідні матеріали розміщуються в засобах масової інформації, на вебсайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, інших інформаційних
ресурсах;
інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить
первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні
вихователі;
бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальної
одиниці/територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та
виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами
визначення
потреб
населення
адміністративно-територіальної
одиниці/територіальної громади у соціальних послугах;
готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих
соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному

структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевого
органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;
забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.
7. Центр з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у
відповідній адміністративно-територіальній одиниці/територіальній громаді,
надає такі соціальні послуги: догляд вдома, денний догляд, догляд
стаціонарний; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна
інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання;
консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво
(медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід
осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та
пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад жестовою
мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід
під час інклюзивного навчання; інформування; інші послуги.
8. Послуги надаються центром за місцем проживання/перебування
особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем
перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг
(зокрема на вулиці).
Для надання соціальних послуг у центрі утворюються такі структурні
підрозділи (відділення):
відділення соціальної роботи (проведення соціальної роботи з
особами/сім’ями,
зокрема
інформаційно-просвітницька,
соціальнопрофілактична робота, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах,
організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення випадку, моніторинг
надання соціальних послуг центром, соціальне супроводження прийомних
сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж осіб, які відбули
покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також
звільнених від подальшого відбування таких покарань);
мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
(надання особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства
за ознакою статі, послуг кризового та екстреного втручання, інформування,
консультування, представництва інтересів; формування нетерпимого ставлення
громадян до проявів домашнього насильства та/або насильства за ознакою
статі, проведення заходів у сфері запобігання та протидії насильству). У центрі
також можуть утворюватися мобільні бригади екстреного реагування для
надання послуг кризового та екстреного втручання іншим вразливим групам
населення;
відділення натуральної та грошової допомоги (надання натуральної та
грошової допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни,
санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття, інші
предмети першої необхідності, організація харчування, забезпечення паливом
тощо) особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах);

відділення соціальних послуг за місцем проживання (надання соціальних
послуг догляду вдома, соціального супроводу особам/сім’ям, які перебувають у
складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання/перебування). У
центрі може бути утворено кілька відділень, які надають послуги за місцем
проживання громадян (відділення соціальної допомоги вдома, відділення
соціального супроводу сімей/осіб тощо).
Відповідно
до
потреб
адміністративно-територіальної
одиниці/територіальної громади в соціальних послугах у центрі можуть
утворюватися:
відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування
(надання протягом дня дітям/особам з інвалідністю, громадянам похилого віку,
у яких немає медичних протипоказань для перебування в колективі, соціальних
послуг денного догляду, соціальної адаптації, соціальної реабілітації та інших
соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності). У центрі може
бути утворено кілька відділень, які надають послуги в умовах денного
перебування (відділення денного догляду, відділення соціальної адаптації
тощо);
спеціалізована служба (відділення) підтримки осіб, які постраждали від
домашнього насильства та насильства за ознакою статі (надання особам, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі,
соціальних послуг консультування, інформування, представництва інтересів,
денного перебування, притулку тощо).
Така служба (відділення) розміщується в окремому приміщенні (окремій
будівлі, споруді або частині будівлі) з дотриманням принципу
конфіденційності;
стаціонарна/денна служба (стаціонарне/денне відділення) соціальнопсихологічної реабілітації дітей (надання послуги соціально-психологічної
реабілітації дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах).
Така служба (відділення) розміщується окремо від інших служб (відділень)
(в окремому приміщенні, окремій будівлі, споруді або частині будівлі), де
створюються умови, максимально наближені до сімейних;
відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового
перебування/проживання (надання соціальних послуг стаціонарного догляду,
підтриманого проживання, паліативного догляду, притулку громадянам
похилого віку, особам з інвалідністю, особам, які потребують паліативної
допомоги, бездомним та іншим вразливим групам населення). У центрі може
бути утворено кілька відділень, які надають послуги в умовах цілодобового
перебування/проживання (відділення стаціонарного догляду, підтриманого
проживання, паліативного догляду, притулок тощо);
інші структурні підрозділи, діяльність яких спрямовується на надання
послуг особам/сім’ям з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених
у відповідній адміністративно-територіальній одиниці/територіальній громаді.

Зазначені структурні підрозділи утворюються за рішенням засновника
центру.
Структурний підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду та
звільняє директор центру.
Положення про структурні підрозділи центру затверджуються директором
центру та погоджуються засновником.
9. Центр має право:
самостійно визначати форми та методи роботи;
подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування
запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;
утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням
представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції
надають допомогу особам/сім’ям;
залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних
осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у підрозділах центру;
залучати грошові кошти та інші ресурси (людські,
інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

матеріальні,

10. Центр провадить діяльність за принципами недискримінації,
дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму;
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та
гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та
відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального
підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та
прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших
коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.
11. Підставою для надання соціальних послуг є:
направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на
підставі відповідного рішення структурного підрозділу з питань соціального
захисту населення райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради міста
обласного значення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради
об’єднаної територіальної громади;
результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.
Рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного
значення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної
територіальної громади про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно
до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом
Міністрів України.
12. Центр очолює директор, якого призначає на посаду (на конкурсній
основі за контрактом) та звільняє з посади засновник.

13. Директор центру:
організовує роботу центру, персонально відповідає за виконання завдань
центру, визначає ступінь відповідальності працівників;
здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг
особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів;
забезпечує своєчасне подання звітності про роботу центру;
затверджує положення про структурні підрозділи;
затверджує посадові інструкції працівників;
призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад
працівників;
затверджує правила внутрішнього розпорядку центру та контролює їх
виконання;
видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та
контролює їх виконання;
укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси;
розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису;
забезпечує фінансово-господарську діяльність центру, створення та
розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із
надання соціальних послуг особам/сім’ям, у тому числі забезпечення
автотранспортними засобами, спеціальними засобами для догляду і
самообслуговування;
забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному
законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;
вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання
правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та
пожежної безпеки;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
14. Положення про центр, кошторис
затверджуються відповідно до законодавства.

і

штатний

розпис

центру

Типовий штатний норматив чисельності працівників центру затверджується
Мінсоцполітики.
15. Утримання центру забезпечується за рахунок коштів, передбачених у
відповідних місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством.
16. Соціальні послуги надаються центром за рахунок бюджетних коштів, з
установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача
соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб.
Розмір плати за соціальні послуги встановлюється центром у визначеному
законодавством порядку і затверджується його директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних
використовуються в установленому законодавством порядку.

послуг,

17. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників
центру встановлюються відповідно до законодавства.
З урахуванням потреб та можливостей територіальної громади у центрі
може бути запроваджено підсумований облік робочого часу відповідно до
норм Кодексу законів про працю України.
18. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:
створення належних умов для професійної діяльності (у тому числі
підвищення кваліфікації, супервізії);
проведення профілактичного медичного огляду;
захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в судовому
порядку;
надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних
квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно до норм,
затверджених засновником;
створення безпечних умов праці.
19. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у
центрі здійснюється відповідно до законодавства.
20. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у центрі
проводиться відповідно до законодавства.
Контроль за додержанням центром вимог законодавства у сфері надання
соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
21. Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві
оперативного управління органом, що його утворив, юридичними та фізичними
особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевих бюджетів та
інших джерел, не заборонених законодавством.
Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для
забезпечення функціонування центру.
22. Засновник забезпечує створення та розвиток у центрі необхідної
матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарногігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та
іншим нормам згідно із законодавством.
23. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного
доступу до будівель закладу та приміщень обслуговування, безперешкодного
переміщення прилеглою до закладу територією та всередині будівель,
своєчасного отримання інформації, яка допомагає орієнтуватися в просторі,
відповідно до вимог, установлених ДБН В.2.2 40:2018 “Інклюзивність будівель

і споруд. Основні положення” та ДБН В.2.2-9:2018 “Громадські будинки та
споруди. Основні положення”, згідно з якими:
на відкритих індивідуальних автостоянках біля закладу потрібно виділяти
не менше ніж 10 відсотків місць (але не менше ніж одне місце) для транспорту
осіб з інвалідністю, які мають бути позначені дорожніми знаками та
горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності
відповідно до Правил дорожнього руху;
покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів має бути рівним,
застосування насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають
пересуванню на кріслах колісних або з милицями, не допускається;
безперешкодний доступ з ґанку до приміщень першого поверху та
ліфтового холу будівлі забезпечується облаштуванням пандуса - суцільної
похилої площини, яка з’єднує дві різновисокі горизонтальні поверхні та
облаштовується для переміщення колісних засобів і людей з однієї поверхні на
іншу;
нахил пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі має становити не
більше ніж 8 відсотків (1:12), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів
необхідно встановлювати огорожу з поручнями, поручні пандусів потрібно
розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів мають
бути продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі так і внизу);
у разі неможливості облаштування пандуса потрібно застосовувати розумне
пристосування у вигляді піднімальних пристроїв згідно з вимогами ДСТУ EN
81-70, ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2;
всі приміщення мають бути доступними для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, при розміщенні приміщень у будівлях на два і
вище поверхів, крім сходів, необхідно передбачати пандуси, ліфти згідно з
вимогами ДСТУ EN 81-70, піднімальні платформи, вертикальні підйомники
згідно з вимогами ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2 або інші пристрої для
переміщення;
дверні отвори в приміщенні мають бути без порогів і перепадів висот
підлоги, ширина дверних отворів і відкритих отворів у стіні, а також виходів з
приміщення на сходову клітку має становити не менше ніж 0,9 метра;
санітарно-гігієнічні приміщення мають бути розраховані на осіб з
інвалідністю та інші маломобільні групи населення;
у туалетах загального користування (окремо для чоловіків і жінок) потрібно
передбачити універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в
ній осіб у кріслах колісних;
шляхи руху до будівель закладу та його територія мають відповідати
умовам безперешкодного пересування для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, а також обладнані засобами орієнтування та
інформаційної підтримки;

будівлі та приміщення, вхідні вузли і шляхи руху мають бути оснащені
засобами орієнтування та інформування для осіб з порушеннями зору (зокрема
тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок,
порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших
об’єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема інформаційні термінали,
екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення
текстового або відеозв’язку, перекладу жестовою мовою, оснащення
спеціальними персональними приладами підсилення звуку), у тому числі з
урахуванням положень ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 “Настанова з облаштування
будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з
вадами зору та слуху” та ДСТУ Б ISO21542:2013 “Будинки і споруди.
Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища”.
Якщо діючі об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з
інвалідністю, забезпечується їх розумне пристосування відповідно до частини
другої статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні” за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з
інвалідністю.
24. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах
Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
шоста сесія VIIІ скликання
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»
Керуючись пунктам 30 та 31 частини першої статті 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 5 та 15 Закону України “Про
оренду державного та комунального майна”, Порядком передачі в оренду
державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483, з метою ефективного
використання комунального майна, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Доповнити додаток 1 Перелік першого типу об’єктів оренди, які
підлягають передачі в оренду на аукціоні, позицією № 3
№

Наймену
вання
балансоу
тримувач
а

Вид
потенцій
ного
об’єкта
оренди

Назва
Місцезнаходжен
потенційн ня потенційного
ого об’єкта об’єкта оренди
оренди

3

Татарбун
арська
міська
рада

Нерухом
е майно

Будівлі та Одеська область
споруди
м. Татарбунари
вул. Центральна,
36

Пропозиції
щодо
використа
ння
об’єкта
оренди
Надання
консульта
ційних
послуг

Характери
стика
об’єкта
оренди

Площ
а
примі
щень,
кв. м.

кабінети
63
на
2
поверсі,
наявна
електроене
ргія

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
енергозбереження та транспорту.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

А.П.Глущенко
Проєкт рішення підготовлений
сектором з юридичних питань
виконавчого комітету (апарату)
Татарбунарської міської ради
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ

шоста сесія VIIІ скликання
Про утворення віддалених робочих
місць в виконавчих органах
Татарбунарської міської ради
З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання
адміністративних послуг мешканцями Татарбунарської міської ради, керуючись
законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням
Татарбунарської міської ради від 22 грудня 2020 року № 29-VII «Про
затвердження структури виконавчих органів Татарбунарської міської ради»,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Утворити в виконавчих органах Татарбунарської міської ради віддалені
робочі місця:
- у секторі соціальної роботи відділу соціального захисту та охорони
здоров’я Татарбунарської міської ради:
спеціаліста І категорії в адміністративній будівлі Татарбунарської
міської ради за адресою: село Баштанівка, вулиця Джерельна, будинок 33,
спеціаліста І категорії в адміністративній будівлі Татарбунарської
міської ради за адресою: село Білолісся, вулиця Центральна, будинок 120,
спеціаліста І категорії в адміністративній будівлі Татарбунарської
міської ради за адресою: село Борисівка, вулиця Центральна, будинок 92,
спеціаліста І категорії в адміністративній будівлі Татарбунарської
міської ради за адресою: село Глибоке, вулиця Центральна будинок 65,
спеціаліста І категорії в адміністративній будівлі Татарбунарської
міської ради за адресою: село Дельжилер, вулиця Сільська, будинок 49-б,
спеціаліста І категорії в адміністративній будівлі Татарбунарської
міської ради за адресою: село Нерушай, вулиця Центральна, будинок 40,
спеціаліста І категорії в адміністративній будівлі Татарбунарської
міської ради за адресою: село Струмок, вулиця Перемоги, будинок 94-а;
- у відділі земельних відносин відділу з питань управління майном,
архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради:
спеціаліста в адміністративній будівлі Татарбунарської міської ради за
адресою: село Баштанівка, вулиця Джерельна, будинок 33,

спеціаліста в адміністративній будівлі Татарбунарської міської ради за
адресою: село Білолісся, вулиця Центральна, будинок 120,
спеціаліста в адміністративній будівлі Татарбунарської міської ради за
адресою: село Борисівка, вулиця Центральна, будинок 92,
спеціаліста в адміністративній будівлі Татарбунарської міської ради за
адресою: село Глибоке, вулиця Центральна будинок 65,
спеціаліста в адміністративній будівлі Татарбунарської міської ради за
адресою: село Дельжилер, вулиця Сільська, будинок 49-б,
спеціаліста в адміністративній будівлі Татарбунарської міської ради за
адресою: село Нерушай, вулиця Центральна, будинок 40,
спеціаліста в адміністративній будівлі Татарбунарської міської ради за
адресою: село Струмок, вулиця Перемоги, будинок 94-а;
- у відділі з питань реєстрації виконавчого комітету Татарбунарської
міської ради:
спеціаліста І категорії в адміністративній будівлі Татарбунарської
міської ради за адресою: село Баштанівка, вулиця Джерельна, будинок 33,
спеціаліста І категорії в адміністративній будівлі Татарбунарської
міської ради за адресою: село Білолісся, вулиця Центральна, будинок 120,
спеціаліста І категорії в адміністративній будівлі Татарбунарської
міської ради за адресою: село Борисівка, вулиця Центральна, будинок 92,
спеціаліста І категорії в адміністративній будівлі Татарбунарської
міської ради за адресою: село Глибоке, вулиця Центральна будинок 65,
спеціаліста І категорії в адміністративній будівлі Татарбунарської
міської ради за адресою: село Дельжилер, вулиця Сільська, будинок 49-б,
спеціаліста І категорії в адміністративній будівлі Татарбунарської
міської ради за адресою: село Нерушай, вулиця Центральна, будинок 40,
спеціаліста І категорії в адміністративній будівлі Татарбунарської
міської ради за адресою: село Струмок, вулиця Перемоги, будинок 94-а.
2. Встановити, що:
- графік роботи посадових особі, які працюють на віддалених робочих
місцях відповідає графіку роботи виконавчих органів Татарбунарської міської
ради;
- координацію роботи посадових осіб які працюють на віддалених
робочих місцях здійснюють старости сіл Татарбунарської міської ради.
3. Татарбунарському міському голові Глущенку А.П. уповноважити
посадових осіб виконавчих органів
Татарбунарської міської ради, які
працюють на віддалених робочих місцях, на виконання функцій
адміністраторів Центру надання адміністративних послуг при виконавчому
комітету Татарбунарської міської ради.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку.
Міський голова

А.П. Глущенко
Проект рішення підготовлено виконавчим
комітетом (апаратом) міської ради
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
шоста сесія VIIІ скликання
Про затвердження Положення про
порядок проведення конкурсу на
посади керівників комунальних
закладів
культури
Татарбунарської міської ради
Керуючись статтями 26, 32
Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні», Законами України «Про культуру», «Про музеї та
музейну справу», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», постановою Кабінету
Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 «Про впорядкування
застосування контрактної форми трудового договору», наказом Міністерства
культури України від 31.05.2016 року № 380 «Про затвердження Положення
про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення
конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що
належить до сфери управління Міністерства культури України», з метою
організації та проведення конкурсного відбору на посади керівників
комунальних закладів культури Татарбунарської міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на посади
керівників закладів культури Татарбунарської міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.
Міський голова

А.П.Глущенко
Проєкт рішення підготовлений
відділом культури, сім’ї та молоді
Татарбунарської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Татарбунарської
міської ради
від ___________ 2021 року
№ ___ - VIII

ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок проведення конкурсу на посади керівників закладів культури
Татарбунарської міської ради
1. Загальні положення.
1.1. Це Положення визначає механізм призначення на посаду керівників
комунальних закладів культури Татарбунарської міської ради та поширюється
на керівників комунальних закладів культури Татарбунарської міської ради
(далі - керівники комунальних закладів).
1.2. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у
значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».
1.3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також
цим Положенням.
1.4. Конкурсна комісія здійснює свою діяльність на засадах відкритості,
публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав її членів,
колегіальності
прийняття
рішень,
незалежності,
об’єктивності
та
обґрунтованості її рішень, недискримінаційного ставлення до кандидатів на
зайняття вакантної посади керівника державного закладу культури (далі –
керівник закладу культури).
1.5. Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на
громадських засадах.
2. Вимоги до керівника комунального закладу культури.
2.1. Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має
вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє
державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якості, освітнім і
професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
2.2.
Призначення керівника комунального закладу культури
здійснюється за результатами конкурсного добору на заміщення вакантної
посади, що поводиться відповідно до Закону України «Про культуру» та цього
Положення, шляхом укладання контракту строком на п’ять років.
2.3. Підставою для проведення конкурсного добору на заміщення
вакантної посади закладу культури є:
2.3.1. утворення нового закладу культури;
2.3.2. наявність вакантної посади керівника закладу культури;
2.3.3. припинення (розірвання) контракту з керівником закладу культури.

2.4. не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу
особо, яка:
- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена
або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього
року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного
правопорушення;
- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу або посадової
особи органа управління.
3. Порядок проведення конкурсного добору на посаду керівника
комунального закладу культури.
3.1. Кандидатів на посаду керівника комунального закладу визначає
конкурсна комісія на заміщення вакантної посади керівника закладу культури
(далі – конкурсна комісія) за результатами відкритого та публічного
конкурсного добору на зайняття цієї посади.
3.2. Конкурсний добір на заміщення вакантної посади керівника
комунального закладу складається з таких етапів:
- оголошення конкурсу на заміщення посади керівника закладу культури;
- формування складу конкурсної комісії;
- подання документів кандидатами на заміщення посади керівника
закладу культури;
- відбір кандидатів на заміщення посади керівника закладу культури;
- ухвалення рішення про визначення переможця конкурсу;
- укладення контракту з переможцем конкурсу на посаду керівника
закладу культури.
3.3. Організацію та проведення конкурсного добору на заміщення
вакантної посади керівника комунального закладу, а також роботу конкурсної
комісії забезпечує міська рада.
3.4. Міська рада оголошує про проведення конкурсного добору на посаду
керівника комунального закладу у строки:
- не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника
закладу культури;
- впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.
3.5. Міська рада розміщує оголошення про конкурсний добір на
офіційному веб-сайті міської ради та може поширювати в будь-який інший
спосіб.
3.6. Оголошення про конкурсний добір на посаду керівника комунального
закладу має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату
початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та
вимоги до кандидатів.
4. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії.
4.1. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.
4.2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби)
затверджується розпорядженням міського голови.

Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше 30 днів
після оголошення конкурсного добору на посаду керівника комунального
закладу.
4.3. Міська рада, громадські організації у сфері культури відповідного
функціонального спрямування, члени трудового колективу подають по три
кандидатури до складу конкурсної комісії.
4.4. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу
обираються на загальних зборах трудового колективу.
4.5. Громадські організації у сфері культури відповідного
функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління,
який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної
комісії.
4.6. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та
незалежними.
Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких
органів влади, а також учасників конкурсу.
Членами конкурсної комісії можуть бути:
- незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес адміністрування;
- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій або організацій
у сфері культури;
- члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.
4.7. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена
або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього
року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного
правопорушення;
- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу;
- є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника
якого проводиться конкурс.
4.8. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її
складі не менше шести осіб;
4.9. Міський голова своїм розпорядженням призначає секретаря
конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу.
Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які
підписують усі члени конкурсної комісії;
4.10. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з
їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.
5. Подання документів для участі в конкурсі.
5.1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду
керівника комунального закладу.
5.2. Особа, яка бере участь у конкурсі на посаду керівника комунального
закладу, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу на посаду керівника
комунального закладу подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури з
наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних»;
- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць,
рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту,
трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому
числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної
пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність
судимості;
- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
- два рекомендаційні листи довільної форми; мотиваційний лист
довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на поштову ( електронну ) адресу
міської ради або подаються особисто.
5.3. Особа яка претендує на посаду керівника комунального закладу може
надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи
моральні якості.
5.4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої
інформації.
5.5. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання
документів для участі в конкурсі на посаду керівника закладу культури міська
рада оприлюднює подані документи, визначені у пункті 5.2. даного Порядку, на
своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних».
5.6. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення
відомостей про кандидатів на посаду керівника закладу культури можуть
подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту
міської ради, які передаються конкурсній комісії.
5.7. Під час проведення конкурсу на посаду керівника закладу культури
обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних».
6. Добір кандидатів на посаду керівника державного чи
комунального закладу культури та призначення керівника
6.1. Конкурсний добір на посаду керівника комунального закладу
проводиться публічно.
6.2. Міська рада забезпечує відео та аудіо фіксацію всіх засідань
конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму
офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та
громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії
під час проведення співбесіди з кандидатами на посаду керівника закладу
культури, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм
розвитку закладу культури на один і п’ять років.
6.3. Міська рада не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого
засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів на заміщення посади

керівника закладу культури про час та місце проведення засідання конкурсної
комісії.
6.4. За клопотанням члена конкурсної комісії міська рада забезпечує
участь кандидата на посаду керівника закладу культури у засіданнях
конкурсної комісії в режимі відео-конференції. Відповідне клопотання
подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії на
посаду керівника комунального закладу;
6.5. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після
закінчення строку приймання документів на посаду керівника комунального
закладу.
6.6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані
кандидатами на посаду керівника комунального закладу, на відповідність
кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються
кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в
автобіографії.
6.7. Особа не допускається до участі у доборі кандидатів на посаду
керівника комунального закладу у разі невідповідності вимогам, зазначеним у
пунктах 2.1, 5.2 цього Положення, за рішенням конкурсної комісії на заміщення
вакантної посади керівника комунального закладу.
6.8. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з
кандидатами на посаду керівника закладу культури, під час якої заслуховує
публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і
п’ять років.
6.9. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів
на посаду керівника комунального закладу є:
- післядипломна освіта у галузі управління; ступінь МВА (Master of
Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of
Liberal Arts), магістр бізнес-адміністрування чи магістра державного
управління;
- науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;
- досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних
компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;
- володіння офіційними мовами Європейського Союзу;
- досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;
схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової
інформації; бездоганна ділова репутація.
6.10. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця
конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті
міської ради, спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.
6.11. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на
засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу
конкурсної комісії.
6.12. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена
конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.
6.13. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів на посаду
керівника комунального закладу або відсутності зацікавлених осіб до участі в
конкурсі, конкурсна комісія проводить повторний конкурс на заміщення

вакантної посади керівника комунального закладу. Повторний конкурс
проводиться у порядку, визначеному цим Положенням.
6.14. Міський голова зобов’язаний призначити переможця конкурсу на
посаду керівника комунального закладу не пізніше двох місяців з дня
оголошення конкурсу. Підставою для видання розпорядження на посаду
керівника комунального закладу культури є підписання контракту. У даному
контракті зазначається термін його дії. Істотні умови контракту публікуються
на офіційному веб-сайті міської ради не пізніше наступного дня після його
підписання.
6.15. Контракт з керівником комунального закладу визначає основні
вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для
керівника, та інші умови.
Обов’язковими умовами контракту з керівником закладу культури є:
- виконання програми розвитку закладу культури на один і п’ять років,
що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;
- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу
культури; критерії оцінки праці керівника; умови оплати праці керівника;
- особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні
наслідки для його сторін.
6.16. Конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального
закладу визначається таким, що не відбувся, в разі, коли: відсутні заяви про
участь у конкурсному відбору; жоден з претендентів не пройшов конкурсного
відбору; конкурсною комісією не визначено претендента.
6.17. Конкурсна процедура може не застосовуватися для призначення
керівників комунальних закладів культури у населених пунктах з населенням
до 5 тисяч жителів.
Секретар міської ради

О.В. Лєсніченко
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
шоста сесія VIII скликання
Про внесення змін і доповнень до рішення
міської ради від 22.12.2020 року № 26-VІIІ
«Про бюджет Татарбунарської міської ради
на 2021 рік»
(15583000000)
(код бюджету)

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», частини восьмої статті 78 Бюджетного
кодексу України,Татарбунарська міська рада
В И Р І Ш И ЛА :
1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 22.12.2020 року
№ 26-VIІІ «Про бюджет Татарбунарської міської ради на 2021 рік»:
1.2. до додатку 3 «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2021 рік»
відповідно додатку до цього рішення (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань бюджету та з питань фінансів, планування соціальноекономічного розвитку, інвестицій.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
« _____ » січня 2021 р.
№_______-VIII

А.П.Глущенко

Зміни до розподілу видатків місцевого бюджету на 2021 рік
15583000000
код бюджету
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
ТПКВ
КМБ /
ТКВК
БМС

Код
ФКВК
Б

1

2

3

0200000

0210000

0214060

0215062

4060

5062

0828

0810

Найменування головного
розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/
ТПКВКМБ / ТКВКБМС

4
Виконавчий комітет
Татарбунарської міської
ради (головний розпорядник)
Виконавчий комітет
Татарбунарської міської
ради (відповідальний
виконавець)
Забезпечення діяльності
будинку культури

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

у тому
числі
бюдже
т
розвитк
у

видатки
спожив
ання

9

10

11

з них
Всього

видатки
споживан
ня

5

6

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

7

8

з них

Разом

комунальні
послуги та
енергоносії

видат
ки
розви
тку

12

13

14

570 000

570 000

570 000

570 000

570 000

570 000

570 000

570 000

400 000

400 000

400 000

400 000

Підтримка спорту вищих
досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурноспортивну діяльність в регіоні

70 000

70 000

70 000

70 000

Виконавчий комітет
Татарбунарської міської ради

70 000

70 000

70 000

70 000

1

2

3

0216030

6030

0620

1000000

1010000
1014000

4000

1014030

4030

0824

1014060

4060

0828

Секретар міської ради

4
Організація благоустрою
населених пунктів
Виконавчий комітет
Татарбунарської міської ради
Відділ культури, сім’ї та
молоді Татарбунарської
міської ради (головний
розпорядник)
Відділ культури, сім’ї та
молоді Татарбунарської
міської ради (відповідальний
виконавець)
Культура
Забезпечення діяльності
бібліотек
Забезпечення діяльності
будинку культури
Всього

6

5

7

8

10

9

11

12

13

14

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

-570 000

-570 000

-570 000

-570 000

-570 000

-570 000

-570 000

-570 000

-570 000

-570 000

-570 000

-570 000

-270 000

-270 000

-270 000

-270 000

-300 000

-300 000

-300 000

-300 000

0

0

0

0

0

0

0

О.В.Лєсніченко

0

0

0
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про затвердження проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, за
клопотанням Рицького Сергія Олександровича
Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
статтею 50 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Рицького Сергія
Олександровича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Рицькому Сергію Олександровичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,
м.Татарбунари, вулиця Федора Бальца, будинок 23, з площею земельної ділянки
0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:0335.
2.
Передати земельну ділянку у власність гр. Рицькому Сергію
Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Федора Бальца,
будинок 23, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером
5125010100:02:005:0335.
3. Зобов`язати гр.Рицького Сергія Олександровича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти з комунальним підприємство договір на вивезення відходів.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ - VIIІ
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

7 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про затвердження проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, за
клопотанням Блашко Марії Іванівни
Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
статтею 50 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Блашко Марії
Іванівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Блашко Марії Іванівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с.Борисівка, вулиця
Центральна, будинок 19а, з площею земельної ділянки 0,1446 га, з кадастровим
номером 5125080800:02:001:0176.
2. Передати земельну ділянку у власність гр. Блашко Марії Іванівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський
район, с.Борисівка, вулиця Центральна, будинок 19а, з площею земельної
ділянки 0,1446 га, з кадастровим номером 5125080800:02:001:0176.
3. Зобов`язати гр. Блашко Маріїю Іванівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ - VIIІ

А.П. Глущенко

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

8 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про затвердження проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду, за
клопотанням
Татарбунарського
сільського
споживчого товариства с.Білолісся вулиця
Центральна, будинок 140
Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
статтею 50 Закону України «Про
землеустрій»,
розглянувши
клопотання
та
проєкт
землеустрою
Татарбунарського сільського споживчого товариства, Татарбунарська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду строком на 49 років Татарбунарському сільському споживчому
товариству для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, с. Білолісся, вулиця Центральна,
будинок 140, з площею земельної ділянки 0,0500 га, з кадастровим номером
5125080400:02:001:0373.
2. Надати земельну ділянку в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років
Татарбунарському сільському споживчому товариству
з
цільовим
призначенням: 03.07, для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, за
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с. Білолісся, вулиця
Центральна, будинок 140, з площею земельної ділянки 0,0500 га, з кадастровим
номером 5125080400:02:001:0373.
3. Зобов`язати Татарбунарське сільське споживче товариство:
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на
земельну ділянку.
3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ - VIIІ
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про затвердження проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду, за
клопотанням
Татарбунарського
сільського
споживчого товариства с. Білолісся, вулиця
Центральна, будинок 67
Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
статтею 50 Закону України «Про
землеустрій»,
розглянувши
клопотання
та
проєкт
землеустрою
Татарбунарського сільського споживчого товариства, Татарбунарська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду строком на 49 років Татарбунарському сільському споживчому
товариству для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, с. Білолісся, вулиця Центральна,
будинок 67, з площею земельної ділянки 0,0500 га, з кадастровим номером
5125080400:02:001:0372.
2. Надати земельну ділянку в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років
Татарбунарському сільському споживчому товариству
з
цільовим
призначенням: 03.07, для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, за
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с. Білолісся, вулиця
Центральна, будинок 67, з площею земельної ділянки 0,1300 га, з кадастровим
номером 5125080400:02:001:0372.
3. Зобов`язати Татарбунарське сільське споживче товариство:
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на
земельну ділянку.
3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ - VIIІ
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

10 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про затвердження проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду, за
клопотанням
Татарбунарського
сільського
споживчого товариства с. Глибоке, вулиця Миру,
будинок 3
Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
статтею 50 Закону України «Про
землеустрій»,
розглянувши
клопотання
та
проєкт
землеустрою
Татарбунарського сільського споживчого товариства, Татарбунарська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду строком на 49 років Татарбунарському сільському споживчому
товариству для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, с. Глибоке, вулиця Миру, будинок 3,
з площею земельної ділянки 0,0315 га, з кадастровим номером
5125081400:02:001:0256.
2.
Надати земельну ділянку в оренду строком на 49 років
Татарбунарському сільському споживчому товариству для будівництва і
обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район с. Глибоке, вулиця Миру, будинок 3, з площею
земельної ділянки 0,0315 га, з кадастровим номером 5125081400:02:001:0256.
3. Зобов`язати Татарбунарське сільське споживче товариство:
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на
земельну ділянку.
3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ - VIIІ
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про затвердження проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду, за
клопотанням
Татарбунарського
сільського
споживчого товариства с. Білолісся, вулиця
Татарбунарського повстання, будинок 39
Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
статтею 50 Закону України «Про
землеустрій»,
розглянувши
клопотання
та
проєкт
землеустрою
Татарбунарського сільського споживчого товариства, Татарбунарська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду строком на 49 років Татарбунарському сільському споживчому
товариству для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, за адресою:
Одеська
область,
Татарбунарський
район,
с.
Білолісся,
вулиця
Татарбунарського повстання, будинок 39, з площею земельної ділянки 0,0300
га, з кадастровим номером 5125080400:02:001:0374.
2. Надати земельну ділянку в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років
Татарбунарському сільському споживчому товариству
з
цільовим
призначенням: 03.07, для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, за
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с. Білолісся, вулиця
Татарбунарського повстання, будинок 39, з площею земельної ділянки 0,0300
га, з кадастровим номером 5125080400:02:001:0374.
3. Зобов`язати Татарбунарське сільське споживче товариство:
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на
земельну ділянку.
3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ - VIIІ
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про затвердження проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду, за
клопотанням Мордовцевої Ольги Миколаївни
Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
статтею 50 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Мордовцевої
Ольги Миколаївни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду строком на 49 років гр.Мордовцевій Ользі Миколаївни для будівництва і
обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця 23 серпня, будинок 17, з
площею земельної ділянки 0,0095 га, з кадастровим номером
5125010100:02:004:0341.
2. Надати земельну ділянку в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років
гр. Мордовцевій Ользі Миколаївни для будівництва і обслуговування будівель
торгівлі, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вулиця 23 серпня, будинок 17, з площею земельної ділянки 0,0095 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:004:0341.
.
3. Зобов`язати Мордовцеву Ольгу Миколаївну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на
земельну ділянку.
3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ - VIIІ
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

13питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
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
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши клопотання та технічну документацію Іванчук Валентини
Іванівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Іванчук
Валентині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Василя Тура, будинок 69, з площею земельної
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0199.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Іванчук
Валентині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Василя Тура, будинок 69, з площею земельної
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0199.
3. Зобов`язати гр. Іванчук Валентину Іванівну:
3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових
відходів.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VІII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

А.П. Глущенко

14 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
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
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши клопотання та технічну документацію Берневек Ніни Георгіївни,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Берневек Ніні
Георгіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, с.
Борисівка, вулиця Лиманська, будинок 27, з площею земельної ділянки 0,2303
га, з кадастровим номером 5125080800:02:001:0175.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Берневек
Ніні Георгіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, с. Борисівка, вулиця Лиманська, будинок 27, з площею земельної
ділянки 0,2303 га, з кадастровим номером 5125080800:02:001:0175.
3. Зобов`язати гр. Берневек Ніну Георгіївну:
3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VІII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

А.П. Глущенко

15питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
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
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши клопотання та технічну документацію Кравченка Сергія
Васильовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Кравченку
Сергію Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Татарбунарського повстання, будинок 5, з
площею земельної ділянки 0,0666 га, з кадастровим номером
5125010100:02:003:0248.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.
Кравченку Сергію Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Татарбунарського повстання, будинок
5, з площею земельної ділянки 0,0666 га, з кадастровим номером
5125010100:02:003:0248.
3. Зобов`язати гр. Кравченка Сергія Васильовича:
3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових
відходів.

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VІII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

А.П. Глущенко

16питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
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
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши клопотання та технічну документацію Ткач Олени Павлівни,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Ткач Олені
Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, с.
Борисівка, вулиця Вишнева, будинок 12, з площею земельної ділянки 0,2500 га,
з кадастровим номером 5125080800:02:001:0405.
2. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Ткач Олені
Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, с.
Борисівка, вулиця Вишнева, будинок 12, з площею земельної ділянки 0,2500 га,
з кадастровим номером 5125080800:02:001:0405.
3. Зобов`язати гр. Ткач Олену Павлівну:
3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на
земельну ділянку.
3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VІII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

А.П. Глущенко

17питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
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
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши клопотання та технічну документацію Плачинди Віктора
Володимировича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Плачинді
Віктору Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Романа
Гульченка, будинок 2а, з площею земельної ділянки 0,0548 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:005:0337.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Плачинді
Віктору Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Романа
Гульченка, будинок 2а, з площею земельної ділянки 0,0548 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:005:0337.
3. Зобов`язати гр. Плачинду Віктора Володимировича:
3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів.

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VIІI
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

А.П. Глущенко

18 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
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
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши клопотання та технічну документацію Селенової Катерини
Дмитрівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Селеновій
Катерині Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Кооперативна,
будинок 27, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером
5125010100:02:002:0201.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Селеновій
Катерині Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Кооперативна,
будинок 27, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером
5125010100:02:002:0201.
3. Зобов`язати гр. Селенову Катерину Дмитрівну:
3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів.

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VIІI
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

А.П. Глущенко

19 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про поновлення дії договору оренди
землі за заявою фізичної особи –
підприємця
Бєлоконенка
Сергія
Валерійовича
Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу
України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі»,
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Бєлоконенка Сергія
Валерійовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити до 01.01.2022 року договір оренди землі від 28.0.2013
року № 183 фізичній особі – підприємцю Бєлоконенку Сергію
Валерійовичу на земельну ділянку площею 0,0024 га, для будівництва та
експлуатації будівель торгівлі, за адресою: м. Татарбунари, вул. Василя
Тура, будинок 15, приміщення 8-Б.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VIІI
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

А.П. Глущенко

20 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про поновлення дії договору оренди
землі за заявою товариства з обмеженою
відповідальністю «ГЛИБОКЕ»
Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу
України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі»,
розглянувши
заяву товариства з обмеженою відповідальністю
«ГЛИБОКЕ» (код 30278588), Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити до 01.01.2022 року договір на право тимчасового
користування землею від 24.01.2020 року № 2 товариства з обмеженою
відповідальністю «ГЛИБОКЕ» (код 30278588) на земельну ділянку
несільськогосподарського призначення площею 0,0960 га, з цільовим
призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості, для розміщення пекарні та адміністративної
будівлі, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.
Глибоке, вул. Центральна, будинок 37.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VIІI
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

А.П. Глущенко

21 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про передачу у власність земельної ділянки за
клопотанням Тимофєєва Ігоря Миколайовича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши клопотання Тимофєєва Ігоря Миколайовича, Татарбунарська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.
Тимофєєву Ігорю Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 17,
з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером
5125010100:02:003:0182.
2. Зобов`язати гр. Тимофєєва Ігоря Миколайовича:
2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
2.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів.
3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VІII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

А.П. Глущенко

22 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про передачу у власність земельної ділянки за
клопотанням Буза Олени Леонідівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши клопотання Буза Олени Леонідівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Буза
Олені Леонідівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Київська, будинок 96, з площею земельної
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1177.
2. Зобов`язати гр. Буза Олену Леонідівну:
2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
2.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів.
3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VІII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

А.П. Глущенко

23 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про передачу у власність земельної ділянки за
клопотанням Чебан Віталія Борисовича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши клопотання Чебан Віталія Борисовича, Татарбунарська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Чебан
Віталію Борисовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Бесарабська, будинок 65, з площею земельної
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1239.
2. Зобов`язати гр. Чебан Віталія Борисовича:
2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
2.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів.
3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього
рішення до відділу Держгеокадастру.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VІII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

А.П. Глущенко

24 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у постійне користування за клопотанням
Одеської єпархії
Української Православної
Церкви
Керуючись статтями 12, 120-123, 125, 126, 186, 186-1, Земельного кодексу
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний
земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши клопотання Одеської єпархії Української Православної Церкви,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування Одеській єпархії Української
Православної Церкви з цільовим призначенням для будівництва та
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, для
будівництва та експлуатації комплексу церкви Преподобної Параскеви
Сербської Одеської єпархії Української Православної Церкви релігійної
громади села Борисівка Татарбунарського району Одеської області, за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, село Борисівка, вулиця Шкільна,
будинок 13, з орієнтовною площею земельної ділянки 0,30 га.
2. Рекомендувати Одеській єпархії Української Православної Церкви
надати розроблений проєкт землеустрою на затвердження сесії Татарбунарської
міської ради
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VIІI
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

А.П. Глущенко

25 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність за клопотанням гр. Бурлаченка
Олега Володимировича
Керуючись статтями 12, 120-123, 125, 126, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши клопотання Бурлаченка Олега Володимировича, Татарбунарська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Бурлаченку Олегу Володимировичу, з
цільовим призначенням: для будівництва індивідуальних гаражів, за адресою:
Одеська область, Білгород-Дністровський район, місто Татарбунари, вулиця
Князева, з орієнтовною площею земельної ділянки 0,0100 га.
2.
Рекомендувати гр. Бурлаченку Олегу Володимировичу надати
розроблений проєкт землеустрою на затвердження сесії Татарбунарської
міської ради
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VIІI
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

А.П. Глущенко

26 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність за клопотанням гр. Запорожан Петра
Михайловича
Керуючись статтями 12, 120-123, 125, 126, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши клопотання Запорожан Петра Михайловича, Татарбунарська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Запорожан Петру Михайловичу, з цільовим
призначенням: для будівництва індивідуальних гаражів, за адресою: Одеська
область, Білгород-Дністровський район, місто Татарбунари, вулиця Лесі
Українки, 12а, гараж № 9, з орієнтовною площею земельної ділянки 0,0024 га.
2. Рекомендувати гр. Запорожан Петру Михайловичу надати розроблений
проєкт землеустрою на затвердження сесії Татарбунарської міської ради
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VIІI
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

А.П. Глущенко

27 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про припинення дії договору оренди землі за
клопотанням гр. Дзвіняк Дмитра Йосифовича
Керуючись статтею 12, пунктом «е» статті 141 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про оренду землі», розглянувши клопотання гр.
Дзвіняк Дмитра Йосифовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити дію договору оренди землі від 16.11.2020 року № 303 між гр.
Дзвіняк Дмитром Йосифовичем та Татарбунарською міською радою, на
земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:005:0330 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: Одеська область,
м. Татарбунари, вулиця Суворова, будинок 92, у зв’язку з набуттям права
власності на житловий будинок іншою особою.
2. Зобов’язати заявників здійснити державну реєстрацію додаткової угоди
до договору оренди землі щодо його припинення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VІII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

28 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
шоста сесія VIІІ скликання
Про припинення дії договору оренди землі за
клопотанням гр. Сукманської Лідії Леонідівни,
Ромбак Людмили Володимирівни
Керуючись статтею 12, пунктом «е» статті 141 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про оренду землі», розглянувши клопотання
Сукманської
Лідії
Леонідівни,
Ромбак
Людмили
Володимирівни,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити дію договору оренди землі від 16.11.2020 року № 303 між гр.
Сукманської Лідії Леонідівни, Ромбак Людмили Володимирівни та
Струмківською сільською радою, на земельну ділянку з кадастровим номером
5125084700:02:001:0041 для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,194 га, за
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с.Струмок, вулиця 9 травня,
будинок 6а, у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок іншою
особою.
2. Зобов’язати заявників здійснити державну реєстрацію додаткової угоди
до договору оренди землі щодо його припинення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2021 р.
№ _____ -VІII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин

