
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

22.03.2019 р.          № 42-р 

Про скликання тридцять четвертої 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 тридцять четверту сесію сьомого скликання 

Татарбунарської міської ради 05 квітня 2019 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  тридцять четвертої сесії сьомого скликання 

 

1. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30.11.2018 року 

№ 724-VIІ «Про міський бюджет на 2019 рік». 

2. Про присвоєння  міському голові Глущенку Андрію Петровичу 7 рангу 

посадової особи місцевого самоврядування. 

3. Про  надання    дозволу на     списання   з балансу управління майном 

комунальної власності   та   забезпечення благоустрою в місті    квартири   №  

14    по    вулиці Горького, 8 в м. Татарбунари. 

4. Про оголошення конкурсу про передачу в оренду нежитлової будівлі за 

адресою м. Татарбунари вул. Центральна, 50. 

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

по вул. Робоча, 15 за заявою  Остапюк  Артема Вадимовича. 

6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Сивоконь Тамари 

Іванівни. 

7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Чебана Сергія 

Петровича. 

8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Сорочан Лариси 

Олександрівни. 

9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Добрєва Василя 

Федоровича. 

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Ткачової Тетяни 

Олександрівни. 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Вторенка Леоніда 

Васильовича. 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Мударісова 

Олександра Олександровича. 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для передачі в оренду за клопотанням Чумаченко Галини 

Василівни. 



14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Коваль Марії 

Леонідівни. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки   в м. Татарбунари для передачі у власність  за клопотанням Мукієнко 

Авалми  Олімшоївні.  

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду за клопотанням Павликівської Марії Ярославівни. 

17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду за клопотанням Чумаченко Людмили Василівни. 

18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду за клопотанням Сімаченко Любові Федосіївни. 

19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Сімаченка Дмитра 

Миколайовича. 

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Стасій Алли Григорівни. 

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки за клопотанням Голубенка Івана 

Семеновича. 

22. Про поновлення дії договорів оренди землі за заявами: Федорова Сергія 

Порфирійовича та Федорова Миколи Гурійовича, СФГ «Агро-Синтез».   

23. Про припинення договору оренди землі в м.Татарбунари за заявою  

Савчук Ольги Іванівни. 

24. Про внесення змін в договір оренди землі від 29.01.2015 року № 103 за 

заявою Голубенка Івана Семеновича. 

25. Різне. 
 


