
 
 

ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

30.07.2021 р.         № 204-р 

 

Про скликання чергової 13 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 13 сесію VIII скликання Татарбунарської міської 

ради 13.08.2021 року о 10.00 годині в залі засідань міської ради. 

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

 

 

Секретар міської ради                                           Олександр ЛЄСНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                



Додаток 

до розпорядження  

міського голови  

від 30.07.2021 року 

                                                                                 № 204 – р 

 

Порядок денний чергової  13 сесії VIII скликання  
 

1. Про підсумки виконання бюджету Татарбунарської міської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року. 

2. 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». 

3. Про передачу з балансу КП «Водопостачальник» на баланс 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради основних засобів. 

4. Про затвердження звіту про незалежну оцінку майна комунальної 

власності Татарбунарської міської ради, що перебуває на балансі 

комунального некомерційного підприємства  «Татарбунарський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 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 припинення діяльності групи загального розвитку у комунальному 

закладі «Струмківський навчально-виховний комплекс «Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти» Татарбунарської 

міської ради Одеської області  

7. Про схвалення проєкту договору про співробітництво з Дивізійською 

територіальною громадою у сфері забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами 

8. Про схвалення проєкту договору про співробітництво з Тузлівською 

територіальною громадою у сфері забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами 

9. Про  надання згоди на прийняття майна у комунальну власність 

Татарбунарської  міської  ради. 

10. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних 

громад  у сфері надання соціальних послуг. 

11. Про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. 

12. Про затвердження Положення про порядок та умови надання платних 

соціальних послуг комунальною установою «Центр надання соціальних 

послуг» Татарбунарської міської ради та розрахунок тарифу соціальної 

послуги «Догляд вдома». 

13. Про внесення доповнень до Положення про старосту. 



14. Про затвердження Положення про порядок надання в користування 

земельних ділянок під забудову на умовах суперфіцію та затвердження 

типового договору суперфіцію. 

15. Про затвердження Положення про порядок надання доступу до об’єктів 

будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розміщення технічних 

засобів телекомунікацій та про затвердження типового договору про доступ 

до інфраструктури. 

16. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 30.07.1993 року № 126 за заявою Кирилова Валерія 

Васильовича. 

17. Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Татарбунарської 

міської ради № 370-VIII « 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». 

18. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону. 

19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду, за клопотанням Татарбунарського сільського споживчого 

товариства (с.Баштанівка), Татарбунарського сільського споживчого 

товариства (с.Борисівка). 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Мойсеєва Олександра Івановича 

(м.Татарбунари).  

21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність, за клопотаннями Корецького Василя Михайловича, 

Чумаченка Григорія Васильовича (м.Татарбунари), Плити Валентина 

Васильовича, Тимохіна Ігоря Миколайовича, Криворученка Руслана 

Петровича, Гетманенка Геннадія Івановича (с.Білолісся), Кожухар Андрія 

Анатолійовича, Величко Олени Михайлівни, Іорданової Наталії 

Володимирівни (с.Нерушай), Шидловського Віктора Ігоровича, 

Скоморівської Тетяни Іванівни, Соловйової Наталії Григорівни, Соловйова 

Івана Юрійовича, Мосейчука Ігоря Олександровича, Окорокової Валентини 

Григорівни, Якушенка Анатолія Володимировича (с.Струмок). 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Рибіна Петра Анатолійовича 

(м.Татарбунари). 

23. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотаннями Божко Софії Іванівни (м.Татарбунари). 

24. Про затвердження технічних документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 



для передачі у власність, за клопотанням Бондарюк Олени Миколаївни, 

Олексієнка Володимира Борисовича, Христюка Івана Петровича та Христюк 

Марії Іванівни, Чебана Бориса Олександровича та Джемули Лідії Іванівни 

(м.Татарбунари), Чеботар Олімпіади Профирівни (с.Глубоке), Солонарь 

Федора Олексійовича (с.Струмок), Трищенка Жана Васильовича (с.Спаське). 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням товариства з обмеженою 

відповідальністю «УКРТАУЕР»  (с.Дельжилер). 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в  власність, за клопотанням Щербини Катерини Григорівни. 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в  власність, за клопотанням Щербини Веніаміна Васильовича. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в  власність, за клопотанням Мукієнко Ольги Миколаївни. 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у  власність, за клопотанням Нікітенко Тамари Григорівни. 

30. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність за клопотаннями: Діордієвої 

Олени Василівни, Михайленко Олександра Васильовича, Строя Вячеслава 

Миколайовича, Строя Катерини Олександрівни, Платонова Григорія 

Миколайовича, Папук Валерії Сергіївни,  Журя Олени Михайлівни,   

Поповича Івана Юрійовича, Попович Олени Йосифівни, Тимошенка Вадима 

Степановича, Антової Анастасії Олексіївни, Власенка Дмитра 

Олександровича, Корнієнка Валерія Анатолійовича, Чумаченка Сергія 

Вікторовича, Усачової-Гончарук Лілії Анатоліївни, Кушніренко Ірини 

Михайлівни, Шульги Миколи Юрійовича, Кравчук Алли Михайлівни, 

Михайловської Ольги Михайлівни, Кравченка Руслана Вячеславовича, 

Кравченко Тетяни Сергіївни, Кошельника Анатолія Никифоровича, 

Кошельника Юрія Никифоровича, Євчева Василя Петровича 

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду за клопотанням товариства з 

обмеженою відповідальністю «ВАПЕТ»  ( с.Струмок) .  

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду за клопотанням гр. Дрангоя Юрія 

Івановича. 

33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням: гр. Златової Марії 

Андріївни, Мільчевої Наталі Олександрівни, Рубцової Тетяни Олександрівни, 

Задирайко Лідії Степанівни, Гудімова Максима Михайловича, Сергієнка 

Артема Володимировича, Урсу Михайла Івановича. 



34. Про внесення змін в рішення  Татарбунарської міської ради від 

21.05.2021 року № 334- VIII  «П р о  затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду, за клопотанням товариства з 

обмеженою відповідальністю «СК Петроліум»  (с.Спаське)». 

35. Про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням Ільченко 

Зінаїди Григорівни (м.Татарбунари). 

36. Про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням 

Фоменчука Віталія Валерійовича (с.Глибоке). 

37. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Аргірової 

Людмили Миколаївни (с.Спаське). 

38. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  за клопотанням:  Вакаренка Івана Івановича. 

39. Про припинення права пожиттєвого спадкованого володіння на 

земельну ділянку та про передачу у приватну власність земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:01:001:1783 за клопотанням Чмиги 

Максима Івановича.  

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у  власність, за клопотанням Дьяченка Миколи 

Костянтиновича. 

41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням Кошельник 

Тетяни Вікторівни. 

42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду за клопотанням товариства з 

обмеженою відповідальністю «лайфселл». 

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням Султан Еріки 

Костянтинівни. 

44. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  за клопотанням:  Бею Стапана Євгеновича. 

45. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  за клопотанням:  Пономаренко Надії Олександрівни. 

46. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  за клопотанням громадянина Російської Федерації  

Мологи Олега Віталійовича. 



47. Про надання в тимчасове користування земельної ділянки комунальної 

власності на умовах суперфіцію для будівництва лінійного об’єкту зв’язку на 

території Татарбунарської міської ради за клопотанням товариства з 

обмеженою відповідальністю «ОБЕСЗ».  

48. Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 

08.07.2021 року № 429 – VIII «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» за клопотанням Гюнер Тетяни Василівни  

(м.Татарбунари). 

49. Про внесення змін до договору оренди землі від 25.04.2019 року № 69 

за клопотанням Селянського (фермерського) господарства «БАЛКАНИ»  

(с.Білолісся). 

50. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою  

та передачу її у приватну власність за заявою голови фермерського 

господарства «ЕСКІПОЛОС» Чакіра Юрія Омеляновича (с.Глибоке). 

51. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою  

та передачу її у приватну власність за заявою Новосядла Валентини 

Олександрівни (с.Струмок). 

52. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у  власність, за клопотанням Плотного Михайла Григоровича. 

53. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням Губенка Сергія 

Олександровича. 

54. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність за клопотаннями: Буряка Олексія 

Дмитровича (с.Білолісся), Додон Вікторії Вікторівни (с.Нерушай), Курки 

Олени Іллівни (с.Нерушай), Ніколаєвої Юлії Миколаївни (с.Струмок). 

55. Про надання дозволу на розробку  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок за клопотанням  

Разнатовського Віталія Семеновича.  

56. Про надання дозволу на розробку  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок за клопотанням  

Загороднюка Михайла Олексійовича.  

57. Про надання дозволу на розробку  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок за клопотанням  

Загороднюка Юрія Михайловича . 

58. Про внесення змін в рішення  Татарбунарської міської ради від 

10.11.2017 року № 475 - VII  « П р о  надання дозволу виконавчому комітету 



Татарбунарської міської ради на розробку проекту землеустрою за адресою 

м.Татарбунари. вул.Бузкова. 5-в». 

59. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0367 в м.Татарбунари за заявою 

гр.Демірова Вадима Георгійовича. 

60. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за клопотанням: Самсоннікова Олександра 

Валерійовича керівника селянського (фермерського) господарства 

«САМСОННІКОВ» (с.Нерушай). 

61. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду за клопотанням Акціонерного 

товариства «ДТЕК Одеські Електромережі». 

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

фермерського господарства «Миндру Віталія Ананійовича», Єфтодій 

Олександра Никифоровича. 

63. Про надання погодження на розміщення обладнання товариства з 

обмеженою відповідальністю «лайфселл» на комерційній основі на території 

Татарбунарської міської ради. 

64. Про організаційні заходи щодо підготовки документів (лоту) до 

продажу на земельних торгах права оренди на земельну ділянку комунальної 

власності щодо водного об’єкта в с.Баштановка Білгород-Дністровського 

району Одеської області на території Татарбунарської міської ради. 

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

продажу на земельних торгах права оренди на земельні ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення 

66. Різне. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


