
 
 

ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

04.02.2021 р.         № 33-р 

 

Про скликання сьомої сесії восьмого  

скликання Татарбунарської міської ради 

 

 Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42, частини восьмої 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

          РОЗПОРЯДЖАЮСЬ: 

1. Скликати сьому  сесію восьмого скликання Татарбунарської міської 

ради 19.02. 2021 року о 10.00 годині в залі засідань міської ради. 

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

 

 

        Міський голова                                            А.П.Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок денний сьомої сесії восьмого скликання  

2. Про підсумки виконання міського бюджету за 2020 рік 

3.  Про затвердження комплексної Програми «Безпечна громада» 

на 2021-2022 рік 

4 Про  прийняття в комунальну власність  Татарбунарської міської ради 

житлового будинку, що розташований за адресою м. Татарбунари вул. 23 

серпня, 35 

5 Про затвердження Положення про оренду майна Татарбунарської 

об’єднаної територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди 

комунального майна  

6. Про передачу майна, що знаходиться в    комунальній власності 

Татарбунарської міської ради,  в оперативне управління відділу освіти 

Татарбунарської міської ради 

7. Про   затвердження   Положення про централізовану бухгалтерію відділу 

культури,    сім’ї та молоді Татарбунарської міської ради 

8. Про схвалення проєкту договору про співробітництво з Лиманською 

територіальною громадою у сфері професійного розвитку педагогічних 

працівників 

9. Про схвалення проєкту договору про співробітництво з Лиманською 

територіальною громадою у сфері забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами 

10. Про створення інклюзивної групи у комунальному  закладі дошкільної   

освіти (ясла-садок) «Незабудка» комбінованого типу Татарбунарської міської 

ради Одеської області 

11. Про внесення змін і доповнень до додатку 9 рішення Татарбунарської 

міської ради від 22 грудня 2020 року № 26- VIII «Про бюджет 

Татарбунарської міської ради на 2021 рік» 

12. Про внесення змін і доповнень до додатку 8 рішення Татарбунарської 

міської ради від 22 грудня 2020 року № 26- VIII «Про бюджет 

Татарбунарської міської ради на 2021 рік» 

13. Про припинення діяльності групи загального розвитку у  комунальному 

закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» комбінованого типу 

Татарбунарської міської ради Одеської області 

14. Про припинення діяльності групи загального розвитку у  комунальному 

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

Татарбунарської міської ради Одеської області 

15. Про затвердження положення про конкурс на посади директорів 

комунальних закладів загальної середньої освіти Татарбунарської міської 

ради   

16. Про затвердження положення про проведення конкурсу на посаду 

директора  та педагогічних працівників комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Татарбунарської  міської 

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

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



ради  Одеської області  

17. Про затвердження положення про проведення конкурсу на посаду 

директора  та педагогічних працівників комунальної установи 

«Татарбунарський  інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської  міської 

ради  Одеської області  

18.Про створення депутатської комісії щодо обстеження об’єктів 

незавершеного будівництва, які знаходяться на балансі комунальних 

підприємств сільських рад та Татарбунарської міської ради, за клопотанням 

комунального підприємства «ЗОРЬКА». 

19.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Гордієнка Сергія Анатолійовича 

(м.Татарбунари). 

20.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Барбан Світлани Василівни 

(с.Борисівка). 

21.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Лєвченка Олександра Сергійовича 

(м.Татарбунари). 

22.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Апонюк Ельгізи Аннасівни та Апонюка 

Василя Анатолійовича (м.Татарбунари). 

23.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Григоренка Анатолія Івановича 

(м.Татарбунари). 

24.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Дімова Леоніда Івановича (с.Дельжилер). 

25.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Камишева Володимира Єгоровича 

(с.Струмок). 

26.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Куємжи Михайла Федоровича 

(с.Дельжилер). 

27.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Кічука Івана Миколайовича 

(с.Дельжилер). 

28.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Базан Івана Івановича (с.Дельжилер). 

29.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Ушакова Ігоря Ігоровича (с.Струмок). 

30.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Ушакової Маріанни Вікторівни 

(с.Струмок). 

31.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Буда Катерини Михайлівни (с.Струмок). 



32.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Іорданова Владислава Віталійовича 

(с.Струмок). 

33.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для надання в оренду за клопотанням Гуцулюк Наталії Григорівни 

(м.Татарбунари). 

34.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для надання в оренду за клопотанням Гнєзділова Василя Івановича 

(с.Спаське). 

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

обмеженою відповідальністю «ГЛИБОКЕ». 

36.Про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням Осипенка 

Руслана Анатолійовича(м.Татарбунари). 

37.Про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням Кокарєва 

Артема Олександровича(м.Татарбунари). 

38.Про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням Бойченко 

Катерини Іванівни (м.Татарбунари). 

39.Про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням Ігнатенко 

Олени Володимирівни (м.Татарбунари). 

40.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  гр. Рибіна Петра 

Анатолійовича 

41.Про укладання меморандуму про співпрацю та взаємодію за клопотанням 

селянського (фермерського) господарства «ВІКТОРІЯ» (с.Баштанівка). 

42.Про укладання меморандуму про співпрацю та взаємодію за заявами:  

приватного підприємства «АГРОЛІДЕР-Т7»; товариства з обмеженою 

відповідальністю  «ДРУЖБА СВК»; сільськогосподарського виробничого 

кооперативу  «Борисівський»; селянського (фермерського) господарства 

«БАЛКАНИ»; селянського (фермерського) господарства «ІЗГРЕВ»; 

приватного підприємства «АГРО-СОЯ»; фермерського господарства 

«ВЕЖЕС»; приватного сільськогосподарського підприємства «НАДІЯ»; 

товариства з обмеженою відповідальністю  «АГРО-ОЛІМП 2006». 

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

підприємця Робу Ігоря Кіндратовича (с.Глибоке). 

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

підприємця Голікової Олени Валеріївни (с.Білолісся). 

45.Про поновлення дії договору оренди землі за заявою гр. Бєлої Ольги 

Михайлівни (с.Білолісся). 

46.Про поновлення дії договору оренди землі за заявою 

сільськогосподарського виробничого кооперативу  «Борисівський» 

(с.Борисівка). 

47.Про поновлення дії тимчасової угоди за заявою сільськогосподарського 

виробничого кооперативу  «Борисівський» (с.Борисівка). 



48.Про поновлення дії договору оренди землі за заявою селянського 

(фермерського) господарства «ЧАКІР МИРОНА ІВАНОВИЧА» (с.Глибоке). 

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

підприємця Федорової Людмили Павлівни (м.Татарбунари). 

50.Про поновлення дії договору оренди землі за заявою Федорова Сергія 

Порфирійовича та Федорова Миколи Гурійовича (м.Татарбунари). 

51.Про внесення змін до договору оренди землі за заявою Райлян Антоніни 

Степанівни (м.Татарбунари). 

52.Про внесення змін до договору оренди землі за заявою Разінкіної Юлії 

Степанівни (м.Татарбунари). 

53.Про припинення дії договору оренди землі за заявою Чумаченко Марії 

Семенівни та укладання тимчасової угоди користування земельною ділянкою 

за заявою фізичної – особи підприємця Чумаченко Сергія Анатолійовича 

(м.Татарбунари) 

54.Про погодження попередніх матеріалів для надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за клопотанням 

Самсоннікова Олександра Валерійовича керівника селянського 

(фермерського) господарства «САМСОННІКОВ» (с.Нерушай). 

55.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування  за клопотанням  комунального 

підприємства «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» 

 

 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


