
 
 

ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

02.04.2021 р.         № 86 -р 

Про скликання чергової 9 сесії VIII 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 чергову 9 сесію VIII скликання Татарбунарської міської ради 

16.04.2021 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 чергової  9 сесії VIII скликання  
 

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

року № 26-VІIІ «Про бюджет Татарбунарської міської територіальної 

громади на 2021 рік». 

2. Про  передачу майна з балансу виконавчого комітету  Татарбунарської 

міської ради на баланс відділу освіти  Татарбунарської міської ради. 

3. Про прийняття майна із спільної комунальної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Одеської області у комунальну власність 

Татарбунарської міської ради. 

4. Про надання статусу службового житла  трикімнатній квартирі, що 

належить  комунальній власності  Татарбунарської міської ради. 

5.  Про надання дозволу відділу освіти Татарбунарської міської ради на 

передачу в оренду нерухомого майна,що належить до комунальної власності  

Татарбунарської міської ради. 

6. Про надання дозволу відділу освіти Татарбунарської міської ради на 

передачу в оренду нерухомого майна, що належить  комунальній власності 

Татарбунарської міської ради. 

7. 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». 

8. Про внесення змін до статуту комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Татарбунарської міської 

ради та викладення його в новій редакції 

9. Про затвердження «Місцевої програми цивільного захисту, техногенної 

та пожежної безпеки Татарбунарської міської ради Одеської області на 2021-

2024» 

10. Про внесення змін до структури виконавчих органів  Татарбунарської 

міської ради  

11. Про затвердження структури  КУ «Центр надання соціальних послуг 

Татарбунарської міської ради» 

12. Про  прийняття  майна із спільної комунальної власності 

територіальних громад Білгород-Дністровського району у комунальну 

власність  Татарбунарської  міської  ради 

13. Про передачу майна з балансу виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради на баланс юридичних осіб, засновником яких є Татарбунарська 

міська рада 

14. Про затвердження «Програми по локалізації та ліквідації  амброзії 

полинолистої на території Татарбунарської міської ради протягом 2021-2026 

років» 

15. Про затвердження «Програми скорочення кількості безпритульних 

тварин на території Татарбунарської міської ради  на 2021-2023 роки 

16.  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»  

17. Про затвердження Положення про відділ з питань управління майном 

комунальної власності відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин Татарбунарської міської ради. 

18.  Про затвердження Положення про відділ архітектури відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської 

міської ради 

19.  Про затвердження Положення про відділ земельних відносин відділу з 

питань управління майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради 

20.  Про затвердження Положення про громадські пасовища на території 

Татарбунарської міської ради 

21.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Публічного акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ» (м.Татарбунари, вулиця Київська) 

22.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Публічного акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ» (м.Татарбунари, Центральна) 

23.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Куруч Сергія Даниловича (с.Дельжилер) 

24.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Стас Ольги Геннадіївни (с.Дельжилер) 

25.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Лавреки Олени Валентинівни 

(с.Білолісся) 

26.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Іванової Тетяни Василівни (с.Спаське) 

27.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Шидловської Лілії Ігорівни (с.Струмок) 

28.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Тріщенка Юрія Миколайовича 

(с.Струмок) 

29.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Григоренко Ольги Вікторівни 

(с.Струмок) 

30.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Ліпової Олесі Володимирівни 

(с.Білолісся) 

31.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Блінової Лариси Павлівни 

(м.Татарбунари) 

32.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Блінова Ігоря Михайловича 

(м.Татарбунари) 



33.  Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду, за клопотанням Муту Тетяни Іванівни 

(м.Татарбунари) 

34.  Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду, за клопотанням Рацького Романа Омеляновича 

(м.Татарбунари) 

35.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність, за клопотанням Мітакі Сави Івановича (с.Борисівка) 

36.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність, за клопотанням Гушан Ірини Степанівни 

(с.Борисівка) 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Іщенко Ганни Григорівни 

(с.Струмок) 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Должненко Олександри Кирилівни 

(с.Струмок) 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Міхова Георгія Даниловича, 

Хребтань Раїси Данилівни (с.Дельжилер) 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Максимчук Альони Володимирівни 

(м.Татарбунари) 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Зінченко Наталії Георгіївни, 

Зінченка Сергія Івановича  (м.Татарбунари) 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Краченка Валерія Борисовича  

(м.Татарбунари) 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Міля В’ячеслава Миколайовича  

(м.Татарбунари) 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Горіної Лідії Іванівни 

(м.Татарбунари) 



45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Дуденко Світлани Дмитрівни 

(м.Татарбунари) 

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Войцеховського Михайла Івановича  

(м.Татарбунари) 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Доніч Римми Михайлівни 

(м.Татарбунари) 

48.  Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Осадчук 

Майї Вікторівни (м.Татарбунари) 

49.  Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Байло 

Світлани Якимівни(м.Татарбунари) 

50.  Про визнання таким що втратило чинність рішення Борисівської 

сільської ради від 28.06.1995 року № 5/16ХХІІІ та рішення Борисівської 

сільської ради від 14.12.2009 року № 326-V у частині, що стосується Чебана 

Степана Матвійовича та про передачу у власність земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125080800:02:001 :0133 за клопотанням Чебан 

Анастасії Дасіївни (с.Борисівка) 

51.  Про вилучення з користування земельної ділянки за клопотанням 

Кірліг Олександра Павловича (с.Білолісся) 

52.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Гач Ольги 

Вікторівни (с.Струмок) 

53.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Герасименка 

Андрія Вікторовича (с.Струмок) 

54.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Герасименко 

Поліни Іванівни (с.Струмок) 

55.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Скоморівської 

Тетяни Іванівни (с.Струмок) 

56.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Джула Руслана 

Сергійовича (с.Нерушай) 

57.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Джула Ольги 

Анатоліївни (с.Нерушай) 

58.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Черненка Дмитра 

Анатолійовича (с.Нерушай) 



59.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Стойкова Івана 

Володимировича (с.Струмок) 

60.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Якушенка 

Анатолія Володимировича (с.Струмок) 

61.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Іордакі Інни 

Федорівни (с.Струмок) 

62.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Соловйової Наталі 

Григорівни (с.Струмок) 

63.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Семенової Любові 

Григорівни (с.Струмок) 

64.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Разінкіної Тетяни 

Олександрівни (с.Струмок) 

65.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Кордолян Олексія 

Федоровича (с.Струмок) 

66.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Юларжі Оксани 

Олександрівни (с.Струмок) 

67.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Летінського Сергія 

Олександровича (с.Струмок) 

68.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Усової Ганни 

Василівни (с.Струмок) 

69.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Єрьоміної Ірини 

Олександрівни (м.Татарбунари) 

70.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Мітакі Алли 

Антипівни (с.Борисівка) 

71.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Литянського 

Сергія Вікторовича (с.Білолісся) 

72.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду в с.Борисівка за клопотанням  

Татарбунарського сільського споживчого товариства 

73.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду в с.Баштанівка за клопотанням  

Татарбунарського сільського споживчого товариства 



74.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду в м.Татарбунари за клопотанням  

Мойсеєва Олександра Івановича 

75.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Панчева 

Олександра Ілліча (с.Глибоке) 

76.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Барбан Олександра 

Степановича (с.Глибоке) 

77.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду в м.Татарбунари за клопотанням  

Апонюк Ельгізи Анасівни 

78.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для громадських пасовищ за клопотанням  

Прокопець Олени Вікторівни (м.Татарбунари) та про затвердження 

Положення про громадські пасовища на території Татарбунарської міської 

ради. 

79.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється. за 

клопотанням Гажийського Валентина Євгенійовича (м.Татарбунари) 

80.  Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 

21.01.2021 року № 157-VIIІ за клопотанням Чабан Віталія Борисовича 

81.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Ярошенко Євдокії 

Самойлівни (с.Струмок) 

82.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Трищенко Жана 

Васильовича (с.Спаське) 

83.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Чумачеко 

Людмили Василівни (м.Татарбунари) 

84.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Лапи Бориса Павловича (с.Струмок) 

85.  Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Коробкова 

Євгена Валерійовича та Стогній Володимира Михайловича (м.Татарбунари) 

86.  Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Вторенко 

Лариси Миколаївни (м.Татарбунари) 

87.  Про внесення змін до договору оренди землі за клопотанням Гроздєвої 

Віри Терентіївни, Доніч Римми Михайлівни, Савченка Віктора 

Олександровича (м.Татарбунари) 

88. Про надання в користування на укладання договору суперфіцію за 

клопотанням Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Піонер-

Т» 

89.  Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням гр. Ткаченка 

Олександра Миколайовича 



90.  Про надання земельної ділянки в оренду, за клопотанням Скоробагача 

Євгена Вікторовича (м.Татарбунари) 

91.  Про надання земельної ділянки в оренду, за клопотанням Коваль 

Людмили Василівни (м.Татарбунари) 

92.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється. за 

клопотанням Швець Лідії Іванівни (м.Татарбунари) 

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

товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське виробниче 

підприємство «Агростар» селянського (фермерського) господарства 

«Петрова Олександра Федоровича», товариства з обмеженою 

відповідальністю «Шампань України» 

94.  Про погодження попередніх матеріалів для надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

клопотанням: Плити Василя Васильовича. 

95.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Байлук Дениса Олександровича 

(м.Татарбунари) 

96. Про внесення змін у Додаток 1 «Методики розрахунку обсягу пайової 

участі (внеску) власників тимчасових споруд  торговельного, побутового, 

соціально-культурного  чи іншого призначення на утримання об'єктів 

благоустрою в м. Татарбунари» затвердженої рішенням Татарбунарської 

міської ради «Про визначення  обсягу  пайової участі (внеску) власників 

тимчасових споруд  торговельного, побутового, соціально-культурного  чи 

іншого призначення та користувачів об'єктів благоустрою  на утримання 

об'єктів благоустрою в м. Татарбунари» від «14 » квітня 2017 року №  385    - 

VII зі змінами.   

97. Про внесення змін та доповнень до рішення Татарбунарської міської ради 

від  03. 12. 2020 р.  № 6 - VIIІ  «Про затвердження Регламенту роботи   

Татарбунарської   міської  ради» 

98. Різне 

 

 

 

 


