
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

22.03.2018          №  43- р 

 

Про скликання двадцять третьої сесії сьомого  

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 двадцять третю сесію  сьомого скликання Татарбунарської 

міської ради 12 квітня 2018 року о 14.00 годині в залі засідань міської ради. 

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

 

 

 

Міський голова        А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок дений  двадцять третьої сесії сьомого скликання 
 

1. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 08.12.2017 року 

№ 504-VIІ «Про міський бюджет на 2018 рік» 

2. Про  встановлення  вартості   харчування  дітей  в дошкільних  навчальних   

закладах  м. Татарбунари.  

3. Про  міську   програму   охорони  навколишнього  середовища  

м.Татарбунари на 2018-2022 роки. 

4. Про внесення змін до статуту комунального підприємства «БЕСАРАБІЯ» 

Татарбунарської міської ради. 

5. Про затвердження статутів комунального  закладу «Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) «Колосок» та комунального  закладу 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Незабудка»  

комбінованого типу Татарбунарської міської ради Одеської області у новій 

редакції. 

6. Про приватизацію  частини квартири № 6 розташованої в м. Татарбунари 

по вул. Робоча, 15 за заявою Остапюка А.В. 

7. Про приватизацію квартири № 5 розташованої в м. Татарбунари по вул. 

Кожедуба Івана, 32 за заявою Герасим В.М. 

8. Про     внесення     змін   до    структури  виконавчих органів  Татарбунарської 

міської ради. 

9. Про внесення змін до кількісного і персонального складу виконавчого комітету  

Татарбунарської  міської ради. 

10.Про надання  статусу Дендропарку з ігровим майданчиком «Мрії 

збуваються» земельній ділянці в місті Татарбунари Одеської області.  

11. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 01.07.2011 року 

№172-VI «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності за функцією використання у відсотковому відношенні до 

нормативної грошової оцінки земель м.Татарбунари». 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду в м. Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця 

Андоні Валентина Борисрвича. 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою Лисого Михайла 

Сергійовича. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою Лютикова Сергія 

Олександровича. 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Шалар Олени 

Андріївни. 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Мунчевського Віктора 



Григоровича та Мунчевської Оксани Василівни. 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Гузій Євгенії Іуліянівни, 

Зимньої Юлії Іуліянівни, Чеботару Іуліяна Андроновича, Чеботару 

Олександри Петрівни. 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  для передачі у 

власність в м. Татарбунари за заявою Чмиги Василя Харитоновича. 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для надання в оренду в м. Татарбунари за заявою Гріцевської Людмили 

Іванівни. 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Чумаченко Ганни 

Петрівни. 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Сухіни Олександра 

Савовича. 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Бондаренко Раїси 

Михайлівни. 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Гроздєвої Віри 

Терентіївни. 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Недялкова Іллі 

Аксентійовича. 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Корєного Анатолія 

Юхимовича. 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Вівіч Тетяни Іполитівни. 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Назаренка Геннадія 

Олександровича. 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 



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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Соколової Олександри 

Павлівни. 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Дімітрова Сергія Ілліча. 

30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Миндру Андрія 

Олексійовича. 

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Ликова Олександра 

Андрійовича. 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Сімаченко Любові 

Федосіївни. 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі в оренду в м. Татарбунари за заявою Сімаченко Любові 

Федосіївни. 

34. Про передачу у власність земельної ділянки в м. Татарбунари за заявою 

Дадіжа Тетяни Іванівни. 

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Татарбунари за клопотанням: Саратського 

об’єднаного управління пенсійного фонду України. 

36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Татарбунари за клопотанням: Поліщук Анни Ігорівни. 

37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Татарбунари за клопотанням: Алєксєєнко Олександра 

Вікторовича. 

38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Татарбунари за клопотанням: Калінського Михайла 

Купріяновича. 

39. Про поновлення дії договорів оренди землі в м. Татарбунари, за заявами 

Соколова Володимира Олександровича,  Саламахи Лідії Максимівни.  

40. Про припинення дії договорів оренди землі в м. Татарбунари за заявами 

Кузнєцової Світлани Леонтіївни, Федорова Порфирія Гурійовича, 

Бєлоконенко Світлани Тимофіївни, Каліна Альбіни Мирболатівни, 

Лєсніченка Вадима Веніаміновича. 

41. Про внесення змін до договору оренди землі в м. Татарбунари, за заявою 

Носаченко Жанни Дмитрівни. 

42. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 23.09.2003 

року №160-ХХІV за заявою фізичної особи - підприємця Ільченка Сергія 



Івановича. 

43. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 09.06.2017 

року №412-VII «Про визначення переліку земельних ділянок, право оренди 

яких виставляється на торги окремими лотами у 2017-2018 роках, та про 

надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах у формі 

аукціону». 

44. Про надання згоди на поділ земельної ділянки за технічною 

документацією із землеустрою за заявою фізичної особи – підприємця Время 

Меланії Петрівни.  

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду в м. Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця 

Васильця Дмитра Івановича 

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність в м. Татарбунари за заявою Гайдая Євгена 

Олександровича 

47. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


