
 
 

ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

22.06.2021 р.         № 163 -р 

Про скликання чергової 11 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 11 сесію VIII скликання Татарбунарської міської 

ради 08.07.2021 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 22.06.2021 року 

                                                                                 № 163 – р 

 

Порядок денний чергової  11 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 затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку, 

економічного розвитку та фінансової звітності  виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради, Положення про сектор 

бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку, економічного 

розвитку та фінансової звітності виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради, Положення про сектор економічного розвитку 

відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової 

звітності  виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

3. Про передачу з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс 

відділу освіти Татарбунарської міської ради матеріальних цінностей  

4. Про надання згоди на списання проектно-кошторисної документації  

Реконструкція майнового комплексу стадіону «Колос» за адресою: м. 

Татарбунари Одеської обл.» 

5. Про   схвалення  Комплексної   програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки закладів    загальної    середньої,    дошкільної та 

позашкільної освіти Татарбунарської міської  ради  на 2021-2025 роки 

6. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

Татарбунарської територіальної громади новозбудованого об’єкту 

«Будівництво міні-футбольного поля зі штучним Покриттям на території КЗ 

«Дмитрівська загальноосвітня школа I-III ступенів»» 

7. Про  затвердження    звіту    про   незалежну оцінку   майна    

комунальної   власності Татарбунарської міської ради що перебуває на 

балансі відділу освіти Татарбунарської міської ради 

8. Про затвердження актів приймання-передачі основних засобів 

9. Про  прийняття  майна зі спільної комунальної власності 

територіальних громад Білгород-Дністровського району у комунальну 

власність  Татарбунарської  міської  ради 

10. Про затвердження переліку закладів культури базової мережі місцевого 

рівня 

11. Про затвердження в новій редакції розділу «08. Соціальні послуги» 

переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  



12. Про  внесення  доповнень  до  переліку другого типу  об’єктів 

оренди,  які підлягають передачі в оренду на аукціоні, додаток  № 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»  

13. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності 

Татарбунарської міської ради, які підлягають приватизації у 2021 році 

14. Про оформлення права комунальної  власності об’єктів нерухомого 

майна Татарбунарської міської ради. 

15. Про надання в оренду Татарбунарській районній організації ветеранів 

України приміщення в будівлі по вул. Гімназична, 1 та першого поверху 

будівлі по вул. Горького, 2 для розміщення Татарбунарського відділу 

соціального захисту населення Білгород- Дністровської районної державної 

адміністрації 

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 надання згоди на приватизацію квартири за клопотанням Кунаєвої 

Ніни Олександрівни 

18. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Муту Тетяни Іванівни (м.Татарбунари) 

19. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється. за 

клопотанням Швець Лідії Іванівни (м.Татарбунари) 

20. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється. за 

клопотанням Гажийського Валентина Євгенійовича (м.Татарбунари) 

21. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, за 

клопотанням Мологи Катерини Василівни (м.Татарбунари) 

22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Султана Валерія Івановича 

(м.Татарбунари) 

23. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Бондаренка Валерія Івановича 

(м.Татарбунари) 

24. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Мільчевої Наталі Олександрівни 

(м.Татарбунари) 

25. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки у власність, за клопотанням Стойкова Івана Володимировича 

(с.Струмок) 

26. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Гач Ольги Вікторівни (с.Струмок) 

27. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Пєткової Лілії Миколаївни (с.Нерушай) 

28. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Юларжі Оксани Олександрівни 

(с.Струмок) 

29. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Філіппової Валентини Георгіївни 

(с.Струмок) 

30. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Златової Анастасії Василівни 

(с.Дельжилер) 

31. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Мологи Юрія Вікторовича (с.Білолісся) 

32. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Кірієнка Михайла Васильовича 

(с.Струмок) 

33. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Гавріщук Неоніли Євгенівни 

(с.Глибоке) 

34. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Антова Афанасія Степановича 

(с.Дельжилер) 

35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Вєлєва Сергія Сергійовича  

(с.Дельжилер) 

36. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Міхова Анатолія Васильовича 

(с.Дельжилер) 

37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Куруч Тетяни Іллівни  (с.Дельжилер) 

38. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Євчева Іллі Георгійовича  (с.Дельжилер) 

39. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Донкогло Едуарда Ілліча  (с.Дельжилер) 

40. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Ярошенко Євдокії Самойлівни  



(с.Струмок) 

41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Базана Костянтина Васильовича  

(с.Дельжилер) 

42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Кречуна Олега Кузьмича 

(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 Чакір Надії Костянтинівни 

(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 Штикової Тетяни Михайлівни 

(м.Татарбунари) 

45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Кравець Катерини Купріянівни 

(с.Борисівка) 

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Пармак Ольги Аристархівни та 

Пармака Федіра Олександровича (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 Мітакі Алли Антипівни 

(с.Борисівка) 

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для земельної частки (паю) за клопотанням Вєтрогон Ольги Іванівни 

(с.Білолісся) 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для земельної частки (паю) за клопотанням Вєтрогон Ольги Іванівни 

(с.Білолісся) 

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Унгурян Сергія Михайловича, 

Комерзан Ірини Іванівни, Гнатенко Івана Івановича, Газір-Базан Катерини 

Віталіївни, Газір – Базан Сави Дмитровича, Коваль Василя Савовича, 

Нікітенко Ніни Петрівни, Нікітенка Михайла Кіндратовича (м.Татарбунари) 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі у власність за клопотаннями: Лапи Олени Іванівни  (с.Струмок), 

Колєвої Людмили Павлівни (с.Спаске) 



52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Рацької Нелі Вікторівни  

(м.Татарбунари) 

53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність за клопотанням Буряка Ігоря В’ячеславовича   

(с.Струмок) 

54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду за клопотанням селянського (фермерського) господарства 

«Вікторія»    

55. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням Прокопець 

Людмилі Валентинівні  (с.Білолісся) 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок для надання в оренду за клопотанням 

сільськогосподарського виробничого кооперативу «Борисівський» 

57. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  за клопотанням:  Грибенча Олега Валер’яновича  

58. Про припинення права по життєвого спадкованого володіння на 

земельну ділянку та про передачу у приватну власність земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:01:001:1409 за клопотанням Алєксєєнка 

Івана Порфирійовича  

59. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність за клопотанням  Летінського 

Сергія Олександровича   

60. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність за клопотанням  Гажийського 

Євгена Валентиновича 

61. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність за клопотаннями:  Вторенка 

Леоніда Васильовича, Карпенка Романа Анатолійовича, Мазура Павла 

Валерійовича, Тріщенка Іллі Борисовича, Горбенко Олени Володимирівни, 

Прилипчука Сергія Вікторовича, Зоріло Вадима Васильовича, Саченко 

Марини Анатоліївни,  Бабиніної Людмили Павлівни, Гетманенка Анатолія 

Федоровича, Саченка Олександра Олександровича, Рябоконь Івана 

Васильовича, Куліш Алли Іванівни, Сімчинського Сергія Михайловича, 

Нікандрова Юрія Юрійовича, Мурзіна Сергія Вікторовича, Михайловського 

Родіона Родіоновича,  Михайловської Надії Ананіївни, Пітько Олени 

Дмитрівни, Подопригор Галини Михайлівни, Пігуляк Олександра 

Семеновича, Чорнобай Тетяни Василівни,  Павлової Алли Марківни, 

Зінченко Віри Вікторівни, Осадчука Дмитра Анатолійовича, Бабиніної 

Валентини Петрівни, Пантелеймонової Меланії Григорівни, Чумаченко 

Ольги Федорівни, Пантелеймонова Олександра Леонідовича, Кобушкіна 

Юрія Миколайовича,  Кобушкіна Ігоря Юрійовича, Апонюка Тараса 

Васильовича, Рогожиної Тетяни Андріївни, Ільченко Наталі Іванівни, Орлова 



Миколи Олеговича,  Кравченка Бориса Петровича 

62. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0071 за заявою виконавця робіт товариства з обмеженою 

відповідальністю «ПЕРСПАКТИВА ЕКСПЕРТ» та про затвердження ціни 

продажу і проекту договору купівлі – продажу цієї земельної ділянки за 

заявою Приватного підприємства «Багатопрофільна виробничо-комерційна 

фірма «КулЕкспоБуд» 

63. Про поновлення дії договорів оренди землі за заявами: Стояна 

Олександра Юлійовича, Барбан Олени Яківни, Малакій Нелі Павлівни, 

Єфтодій Олександра Никифоровича, Ватаманюк Жанни Вікторівни, Глаткої 

Олени Миколаївни, Глаткої Кладії Павлівни,  Дутки Анжели Михайлівни, 

Глаткої Римми Семенівни, Ротара Павла Миколайовича, Троян Марини 

Григорівни, Ватаманюк Анатолія Георгійовича, Ватаманюк Анжели 

Всеволодівни, Нікульчи Віталія Миколайовича, Бричак Наталії Яківни, 

Мітакі Алли Антипівни, Ватаманюк Наталії Пилипівни, Нікульчи Павла 

Олеговича, Нікульчи  Марії Юріївни, Козловської Ольги Василівни, Брічак 

Олександра Васильовича, Балануци Алли Олександрівни, Стоян Наталі 

Георгіївни, Миндру Федора Михайловича, Зоріле Валентини Павлівни, 

Зоріле Олени Миколаївни, Головатого Івана Валерійовича, Гіржева Дмитра 

Дмитровича, Барбан Світлани Василівни (с.Борисівка) 

64. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність за клопотанням  Поліщук-

Бондарюк Марини Павлівни 

65. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Герасименка Андрія Вікторовича  

(с.Струмок) 

66. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Герасименко Поліни Іванівни  

(с.Струмок) 

67. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Кічука Івана Миколайовича  

(с.Дельжилер) 

68. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Куємжи Михайла Федоровича  

(с.Дельжилер) 

69. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для земельної частки (паю) за клопотанням Шевченко 

Надії Олександрівни (с.Білолісся) 

70. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок для надання у 

власність за клопотанням Школи Тетяни Іванівни 



71. Про надання дозволу на розробку проекту  із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду за клопотанням Поліщук-Бондарюк 

Марини Павлівни 

72. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 

16.04.2021 року № 312 – VIII «Про надання в користування земельної ділянки 

та укладання договору суперфіцію за клопотанням Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Піонер-Т»» 

73. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням фермерського господарства «НЕРУШАЙ» 

(с.Нерушай) 

74. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Подгурської Тетяни Василівни 

(м.Татарбунари) 

75. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність за клопотанням Коваля Юрія Михайловича 

(м.Татарбунари) 

76. Про надання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0286 за клопотанням Ткаченка Ігоря Валентиновича 

(м.Татарбунари) 

77. Про передачу у власність земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0328 за клопотанням Малярчука Олега Анатолійовича 

(м.Татарбунари) 

78. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Іордаки Інни Федорівни  (с.Струмок) 

79. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Кордоляна Олексія Федоровича  

(с.Струмок) 

80. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Разінкіної Тетяни Олександрівни  

(с.Струмок) 

81. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Семенової Любові Григорівни 

(с.Струмок) 

82. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Євчева Івана Михайловича  

(с.Дельжилер) 

83. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Зінченка Олександра Ілліча  

(м.Татарбунари) 

84. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки у власність, за клопотанням Глодяна Олександра Анатолійовича  

(с.Нерушай) 

85. Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для сінокосіння та випасання худоби для 

громадських пасовищ і сіножатей на території Татарбунарської міської ради 

за клопотанням комунального підприємства «БЕСАРАБІЯ» та за 

клопотаннями уповноважених зборів власників худоби населених пунктів 

с.Баштанівка, с.Борисівка, с.Білолісся, с.Глубоке, с.Дельжилер, с.Нерушай, 

с.Струмок, с.Спаське 

86. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення  земельних ділянок для кладовищ  на території Татарбунарської 

міської ради за межами населених пунктів: м.Татарбунари, с.Глибоке за 

клопотаннями: комунального підприємства «БЕСАРАБІЯ»,  комунального 

підприємства «УМКВ», старости с.Глибоке   

87. Про прийняття у комунальну власність Татарбунарської міської ради 

ділянки автомобільної дороги Татарбунари-Арциз (з км 85+345 до км 

83+355)  в межах міста Татарбунари 

88. Про встановлення  місцевих податків та зборів на території  

Татарбунарської міської ради на 2022 рік  

89. Про організаційні заходи щодо підготовки документів (лотів) до 

продажу на земельних торгах права оренди на земельні ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення 

90. Про  внесення  змін до рішення Татарбунарської міської ради від 

14.12.2020 року  № 23-VIII  «Про  затвердження складу та обрання голів 

постійних комісій Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського 

району Одеської області »  

91. Різне. 

 


