
 
 

ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

26.08.2021           Татарбунари                       № 226-р 

 

Про скликання чергової 14 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» 

Р О З П О Р Я Д Ж А Ю С Ь: 

1. Скликати чергову 14 сесію VIII скликання Татарбунарської міської 

ради 10.09.2021 року о 10.00 годині в залі засідань міської ради. 

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

 

 

Міський голова                                                                 Андрій  ГЛУЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                



Додаток 

до розпорядження  

міського голови  

від 26.08.2021 року 

                                                                                 № 226 – р 

 

Порядок денний чергової  14 сесії VIII скликання  
 

1. Про початок повноважень депутата Татарбунарської міської ради 

восьмого скликання 

2. Про внесення змін і доповнень до рішення Татарбунарської  міської ради 

від 22.12.2020 року № 26-VІIІ «Про бюджет Татарбунарської міської 

територіальної громади на 2021 рік»  

3. Про надання в оренду  комунальному  підприємству Татарбунарської 

міської ради «Джерело Білолісся» приміщення будівлі за адресою с.Білолісся, 

вул. Центральна 87 і Центральна 120 

4. Про затвердження  Положення юридичного відділу  виконавчого комітету  

(апарату) Татарбунарської міської ради 

5. Про  внесення змін і доповнень до рішення Татарбунарської міської ради 

від 16.04.2021 р. № 246-VIII «Про затвердження Положення про відділ  

архітектури відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради» 

6. Про внесення змін до рішення «Про утворення старостинських округів 

Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 

та затвердження Положення про старосту» 

7. Про створення аукціонної комісії  для продажу об’єктів комунальної 

власності Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району 

Одеської області 

8. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності  

9. Про внесення змін та доповнень до Програми «Милосердя» на 2021-2025 

роки 

10. Про питання соціального захисту населення 

11. Про надання в межах апробації соціальних послуг за рахунок бюджетних 

коштів 

12. Про затвердження Програми із запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі на 2021-2025 роки Татарбунарської 

міської ради  

13. Про затвердження Програми відшкодування частини витрат на 

енергоефективні заходи для об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) Татарбунарської міської ради на 2021-2023 роки 

(«Енергоефективний дім») 



14. Про  внесення змін і доповнень до рішення Татарбунарської міської ради 

від 08.07.2021 р. № 372-VIII «Про надання згоди на приватизацію квартири за 

клопотанням Кунаєвої Ніни Олександрівни» за клопотанням Кунаєвої Ніни 

Олександрівни 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки  у власність за  клопотаннями:   Байлук Віталія Вікторовича, Котович 

Олександра Івановича (м.Татарбунари), Миндру Никифора Архиповича 

(с.Борисівка)  

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки  у власність за  клопотаннями:   Поліщук-Бондарюк Марини Павліни 

(м.Татарбунари)  

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

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

та про надання в оренду земельної ділянки за  клопотанням:   Рауцької Наталі 

Ульянівни (с.Борисівка) 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

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

за  клопотаннями:   Головченко Юлії Михайлівни (м.Татарбунари), Кірік 

Лариси Костянтинівни (с.Глибоке), Усової Ганни Василівни (с.Струмок) 

19. Про внесення змін до рішення Татарбунарської міської ради від 

08.07.2021 року № 411 - VІІІ  «Про затвердження технічної документації із 

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

оренду за клопотанням сільськогосподарського виробничого кооперативу 

«Борисівський» 

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність за клопотаннями: Балануци Леонтія Степановича 

(с.Борисівка), Степаненка Вячеслава  Георгійовича (с.Нерушай) 

21. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  

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

місцевості)  щодо земельної частки (паю) за клопотанням:  Лазар Віталія 

Вікторовича  

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотаннями: Барбана Олександра Степановича, 

Панчева Олександра Ілліча, Флоря Світлани Іванівна, Власенко Ірини 

Анатоліївни, Власенко Ольги Григорівни, Гетманенка Анатолія Федоровича, 

Кобушкіна Юрія Миколайовича, Кобушкіна Ігоря Юрійовича, Тріщенка Іллі 

Борисовича, Дука Катерини Олександрівни 

23. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Муту Тетяни 

Іванівни (м. Татарбунари) 



24. Про поновлення дії договорів оренди землі за заявами:  Стоян Тетяни 

Климентіївни, Стояна Миколи Павловича,  Єфтодій Наталі Миколаївни, 

Блашку Федіра Іларіоновича, Кордулян Лілії Владиславівни, Нікульчи Віталія 

В’ячеславовича (с.Борисівка) 

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Палагіної Ольги 

Юріївни  (с.Нерушай) 

26. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  цільове призначення якої змінюється,  за клопотаннями Драгана 

Руслана Костянтиновича, Драган Емілії Яківни  

27. Про внесення змін до рішення Татарбунарської міської ради від 

08.07.2021 року № 383 - VІІІ  «Про затвердження проекту  землеустрою  

відведення земельної ділянки у власність, за клопотанням Юларжі Оксани 

Олександрівни» 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

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

та  передачу  в оренду земельної ділянки,  за  клопотанням   Кормиженко Надії  

Юхимівни (с.Білолісся) 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

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

та передачу безоплатно у приватну власність земельної ділянки за 

клопотанням Нікульча Лідії Євстафіївни (с.Глибоке) 

30. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність,  за клопотанням Кічука Цвітана Борисовича (с.Струмок) 

31. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  у власність за клопотаннями: Профір Алли Вячеславівни, 

Мітакі Степана Івановича,  Мітакі  Ніни Василівни (с.Борисівка) 

32. Про надання дозволу на розроблення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:001:0106 в  м. 

Татарбунари за заявою Височан Олени Олегівни 

3 3 .  Про надання дозволу на розробку проектів  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Райляна Василя 

Володимировича, Гаєнкової Вікторії Володимирівні,  Гаєнкова Володимира 

Миколайовича, Біни Алли Володимирівни, Паюк Антоніни Володимирівни, 

Чернія Олександра Григоровича, Марченко Лариси Петрівни, Ющенка Івана 

Матвійовича, Райляна Владислава Володимировича, Виходець Світлани 

Олександрівни, Негой Валентини Василівни, Засипкіної Ганни Антонівни, 

Ігнатенка Віктора  Вікторовича, Корохода Юрія Павловича, Бузи Сергія 



Володимировича, Ігнатенко Олени Костянтинівни, Виходеця Володимира 

Михайловича, Сурдуленко Інни Анатоліївни, Урсу Євгена Вікторовича, Бузи 

Миколи Васильовича, Костельні Наталі Володимирівні, Степаненка Євгенія 

Марковича,  Гац Віри Михайлівни (с.Баштанівка) 

34. Про надання дозволу на розроблення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:004:0340 в  м. 

Татарбунари  за заявою Комерзан Світлани Василівни 

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за  клопотанням Саченка Сергія  

Семеновича 

36. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  цільове призначення якої змінюється,  за клопотаннями Спінова 

Олексія Васильовича  

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

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

та передачу безоплатно у приватну власність земельної ділянки за 

клопотаннями: Іванцюк Вікторії Семенівни, Новосад Марини Сергіївни, 

Бондаренко Олександра Петровича, Галка Василя Павловича (м.Татарбунари) 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням  Рогожиної Тетяни Андріївни (с.Борисівка) 

3 9 .  Про поновлення дії договору оренди землі за заявою:  Стояна Юлія 

Яковича (с.Борисівка) 

40. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Радова Анатолія 

Івановича (м.Татарбунари) 

41. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою з 

кадастровим номером   5125010100:01:001:1713  за клопотанням Чмиги  Ольги  

Григорівни та про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) щодо земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:01:001:1713 за клопотанням Чмиги  Олега Максимовича 

42. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

згідно державного акту серії ОД, виданного від  30.05.1997 р.  на ім’я   Тарути 

Аксентія Васильовича за клопотанням: Савчук Анни Аксентіївни, 

м.Татарбунари) 

4 3 .  Про поновлення дії договору оренди землі за заявою  Стояна Олександра 

Юлійовича, (с.Борисівка) 



4 4 .  Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням: Позднія Роман  

Володимирович  

4 5 .  Про поновлення дії договору оренди землі за заявою:  Профір Алли 

Вячеславівни, (с.Борисівка) 

4 6 .  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Кошельник Олени 

Аксентіївни, Кошельник Максима Семеновича, Кошельник Антоніни Юхимівни 

(с.Нерушай)  

47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Іонела Петра 

Івановича, Фрунзе Костянтина Юхимовича, Бузи Яківа Микитовича,  Гіржевої 

Олени Олегівни, Гіржева Леоніда Петровича, Бузи Раїси Омелянівни, 

Неліповського Михаїла,  Бузи Сергія  Леонтійовича, Чіяченка Володимира 

Гавриловича, Степаненка Олега  Яковича, Разінкіної Антоніни Григорівни, 

Грибенча Ірини Вікторівни, Грибенча Олега Валер’яновича, Чумаченко Алли 

Костянтинівни (с.Баштанівка) 

48. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Савчук Анни 

Аксентіївни, Жаран Оксани Вікторівни (м.Татарбунари),  Чумаченка 

Олександра Миколайовича   (с.Струмок), Дибченка Миколи Миколайовича 

(с.Борисівка), Мукієнко Алли Андріїївни (с.Нова Олексіївка),  Стояна 

Олександра Олексійовича (с.Спаське)  

4 9 .  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Колесник Марини 

Борисівни, Кошельник Вероніки Юріївни, Кошельник Марини Юріївни, 

Маврова Миколи Михайловича, Петкова Віталія Євгенійовича, Кобзар Наталі 

Борисівни, Талавіра Владислава Анатолійовича, Гладкого Анатолія 

Омеляновича, Кожухаря Олександра Анатолійовича,  Кожухар Наталі 

Василівни, Костенка Максима Сергійовича (с.Нерушай) 

50. Про визнання таким що втратило чинність пункт 36 рішення 

Татарбунарської міської ради від 08.07.2021 року № 416 - VІІІ  за клопотанням 

Орлова Миколи Олеговича 

5 1 .  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Ігнатенка Віталія 

Антоновича, Тимошенка Юрія Тимофійовича, Чияченка Сергія Миколайовича,  

Павлова Миколи Сидоровича, Колесніка Віктора Васильовича, Верстюк 

Альберта Івановича, Шалар Віталія Івановича, Максименко Наталі Миколаївни, 



Каралій Олександра Андрійовича, Каралій Лідії Георгіївни, Українець Інни 

Іванівни (с.Баштанівка)  

52. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Левицької Марії 

Вікторівни (с.Глибоке) 

53. Про надання в оренду земельної ділянки за заявою Монастирліу Ганни 

Григорівни (с.Глибоке) 

54. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) за клопотанням Фрунзе Георгія Костянтиновича 

55. Різне 
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