
 
 

ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

06.05.2021 р.         № 119 -р 

Про скликання чергової 10 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 10 сесію VIII скликання Татарбунарської міської 

ради 21.05.2021 року о 10.00 годині в залі засідань міської ради. 

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

 

 

 Міський голова                                                                            А.П.Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

Додаток 

до розпорядження  

міського голови  

від 06.05.2021 року 

                                                                                 № 119 – р 

 

Порядок денний чергової  10 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 підсумки виконання бюджету Татарбунарської міської 

територіальної громади за І квартал 2021 року 

3. Про надання дозволу відділу освіти Татарбунарської міської ради на 

передачу в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Татарбунарської міської ради 

4. Про надання дозволу КНП «Татарбунарський центр первинної  медико-

санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради на передачу в оренду 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Татарбунарської 

міської ради 

5. Про надання дозволу  КНП «Татарбунарський центр первинної  

медико-санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради  на передачу в 

оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Татарбунарської міської ради 

6. Про затвердження плану роботи з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік та плану-графіку  здійснення відстеження результативності 

діючих регуляторних актів Татарбунарською міською радою на 2021 рік 

7. Про оформлення права комунальної  власності об’єктів нерухомого 

майна Татарбунарської міської ради 

8. Про  внесення  доповнень  до  додатків 1 та 2 затверджених 

рішенням  Татарбунарської міської ради від 22.12.2020 року  №  35-VIII 

«Про  затвердження  Переліків  першого та другого типу об’єктів оренди 

комунальної власності»  

9. Про зміну істотних умов праці директора комунального закладу 

«Татарбунарська музична школа» Татарбунарської міської ради Савчук Т.І.  

10. Про схвалення проєкту договору про співробітництво з Лиманською 

територіальною громадою у сфері культури 

11. Про затвердження Програми  підготовки  молоді до служби у Збройних 

Силах України на 2021 – 2024 роки  

12. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки в оренду, за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю 

«СК Петроліум» (с.Спаське) 

13. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Бурлаченка Олега Володимировича 

(м.Татарбунари) 

14. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Запорожан Петра Михайловича 

(м.Татарбунари) 

15. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням фермерського господарства «НЕРУШАЙ» 

(с.Нерушай) 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Бутенко Зінаїди Федорівни, 

Гуцулюка Анатолія Миколайовича, Сиротенка Анатолія Миколайовича, 

Гроздєва Івана Михайловича, Кирган Раїси Костянтинівни, Матвієнка 

Олександра Даниловича, Матвієнко Ольги Валентинівни, Дімітренко 

Валентини Іванівни (м.Татарбунари) 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Єжеленка Михайла 

Володимировича (с.Струмок) 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотаннями: Тодорова Анатолія Івановича, 

Текменжи Федора Івановича (с.Дельжилер) 

19. Про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням Урсу 

Мар’яни Вікторівни   (м.Татарбунари) 

20. Про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням Муту 

Анастасії Вадимівни   (м.Татарбунари) 

21. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Ватаманюк Марії 

Миколаївни (с.Борисівка) 

22. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Гуцулюк Наталії 

Григорівни (м.Татарбунари) 

23. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Ільченко Наталії 

Михайлівни (м.Татарбунари) 

24. Про припинення дії договору оренди землі за заявою товариства з 

обмеженою відповідальністю «АГРОВЕТСЕРВІС» та надання в оренду 

земельної ділянки за заявою Самокіш Оксани Степанівни (м.Татарбунари) 

25. Про припинення права власності на земельні ділянки за заявою 



Чернишової Любові Вікторівни (м.Татарбунари) 

26. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність за клопотаннями:  Комерзана Юрія 

Георгійовича, Щербини Катерини Григорівни, Щербини Веніаміна 

Васильовича, Мукієнко Ольги Миколаївни, Байлук Віталія Вікторовича, 

Котович Олександра Івановича, Чебан Геннадія Анатолійовича, Комерзан 

Галини Миколаївни, Українець Владислави Сергіївни, Коваленка Павла 

Івановича, Миндру Никифора Архиповича 

27. Про погодження попередніх матеріалів для надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

клопотанням Тріщенка Іллі Борисовича (с.Струмок) 

28. Про встановлення  місцевих податків  та зборів на території 

Татарбунарської міської ради на 2022 рік 

29. Про затвердження організаційної структури Комунального 

некомерційного підприємства «Татарбунарський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради 

30. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Татарбунарської громади  на 2021 рік 

31. Різне.  

  

 

 

 


