
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

15.05.2018          №  76- р 

 

Про скликання двадцять п’ятої 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 п’ятої сесію  сьомого скликання Татарбунарської 

міської ради 07 червня 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 п’ятої сесії сьомого скликання 

1.  Про початок повноваження депутата Татарбунарської міської ради сьомого 

скликання. 

2. Звіт про виконання бюджету за I квартал 2018 року. 

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

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

4. Про надання дозволу на списання  з балансу багатоквартирних будинків, 

що знаходяться на балансі Управління майном комунальної власності та 

забезпечення благоустрою Татарбунарської міської ради 

5. Про передачу   соціального   житла з балансу      виконавчого     комітету 

Татарбунарської   міської ради   на баланс управління майном комунальної 

власності та забезпечення благоустрою міста Татарбунари 

6. Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-

підприємців  на 2019 рік 

7. Про встановлення ставок земельного податку на землю, пільг зі сплати 

земельного податку та ставок орендної плати за землю на території 

Татарбунарської міської ради на 2019 рік. 

8. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінного від земельної ділянки на території Татарбунарської міської ради 

на 2019 рік. 

9. Про встановлення ставки збору за місця паркування транспортних засобів 

на території Татарбунарської міської ради на 2019 рік. 

10. Про встановлення транспортного податку на території Татарбунарської 

міської ради, щодо граничного розміру транспортного податку на 2019 рік. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Султана Валерія Івановича. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою громадян Веліксара Федора 

Федоровича та Веліксара Сергія Федоровича. 

13. 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 Людмили 

Леонідівни. 

14. 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 Гайдай Надії Іванівни. 

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 Гончаренко Наталі 

Михайлівни. 

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 Гайдаржи Олени 

Миколаївни. 



17. 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 Прокопець Дар’ї Андріївни. 

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 Градинар Олександра 

Олександровича та Градинар Валентини Олександрівни. 

19. 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 Мазура Павла 

Валерійовича. 

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 Головченко Ольги 

Семенівни. 

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 Мазур Надії Павлівни. 

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 Фунтікової Інни 

Вікторівни. 

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 клопотанням Котовича Віктора 

Григоровича. 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари за клопотанням Євчевої Олени Антонівни. 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари за клопотанням Ілікчієва Петра Петровича. 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари за клопотанням Мирзи Миколи Микитовича 

 27.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари за клопотанням Мітакі Сергія Володимировича та Будяченко 

Тетяни Миколаївни. 

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування в м. Татарбунари за клопотанням 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ПІОНЕР»-Т. 

29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки, що перебуває в оренді, в м. 

Татарбунари за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю 



«АГРОВЕТСЕРВІС». 

30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Татарбунари за клопотанням Кулика Сергія 

Андрійовича. 

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки, що перебуває в оренді, в м. 

Татарбунари за клопотанням Крайнюка Олександра Аркадійовича. 

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Татарбунари за клопотанням Будяченка Олексія 

Євгеновича. 

33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Татарбунари за клопотанням Апонюк Анастасії 

Василівни. 

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Татарбунари за клопотанням Градинар Ірини 

Валеріївни. 

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Татарбунари за клопотанням Борочана Андрія 

Івановича. 

36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Татарбунари за клопотанням Богатирчук Галини 

Василівни. 

37.Про укладання договорів оренди в м.Татарбунари за клопотанням 

громадян: Демовської Тетяни Василівни, Чернявського Миколи Дмитровича, 

Гуренко Тамари Михайлівни, Чебана Віктора Петровича, Данільченко Юрія 

Васильовича, Прокопця Миколи Миколайовича, Бею Ірини Василівни. 

38. Про вилучення до земель запасу земельної ділянки в м.Татарбунари за 

клопотанням Куртєвої Іванни Зіновіївни. 

39. Про вилучення до земель запасу земельної ділянки в м.Татарбунари за 

клопотанням Стоянової Надії Михайлівни. 

40. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради: від 14.07.2010 

року №766-V за заявою гр. Брігідіна Євгена Анатолійовича, від 12.02.2018 

№560-VII за заявою гр. Мельника Олександра Георгійовича . 

41. Про скасування рішення Татарбунарської міської ради від 14.09.2017 року 

№466-VІІ за заявою товариства з обмеженою відповідальністю 

«АГРОВЕТСЕРВІС». 

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

Іванова Максима Володимировича 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари за клопотанням Загородньої Ганни Григорівни. 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари за клопотанням Шехтерман Людмили Дмитрівни. 

45. Різне 


