
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

 

24.07.2019 р.         № 111-р 

 

Про скликання тридцять шостої 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 шосту сесію сьомого скликання Татарбунарської 
міської ради 02 серпня 2019 року о 14.00 годині в залі засідань міської ради. 

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

 

 

Заступник міського голова      О.В. Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок денний  тридцять шостої сесії сьомого скликання 
 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2019 року. 
2. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30.11.2018 року 
№ 724-VIІ «Про міський бюджет на 2019 рік» . 
3. Про затвердження Програми з локалізації та ліквідації амброзії 
полинолистої на території Татарбунарської міської ради на 2019 - 2022 роки. 
4. Про затвердження проекту Меморандуму про співпрацю та взаємодію, як 
типового в діяльності міської ради  
5. Про затвердження проекту землеустрою щодо земельної ділянки 
комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та знаходиться в 
оренді, за клопотанням Крайнюка Олександра Аркадійовича. 
6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, за заявою Грибок Ярослава Івановича. 
7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду, за заявою Павликівської Марії Ярославівни. 
8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, за заявою Карастан Тетяни Вадимівни. 
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 Пустовітенко 
Катерини Миколаївни 
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 Чепраса Віктора 
Георгійовича та Чепрас Марії Дмитрівни. 
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 Богацан Ольги 
Дмитрівни. 
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 Прокопець Олени 
Миколаївни. 
13. 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 Стомашевського 
Олександра Петровича. 
14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для надання в оренду за клопотанням Сербіної Ольги 
Сергіївни та Сербіна Володимира  
15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для надання в оренду за клопотанням Шулєкіної Ганни 



Валеріївни 
16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність в м. Татарбунари за клопотанням  Григоренка 
Віталія Валентиновича та Григоренко Людмили Пантеліївни 
17. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Діордієва Дмитра 
Дмитровича 
18. Про внесення змін до договору оренди землі за заявою Братунова Василя 
Григоровича, Урсу Степаніди Матвіївни та Скоробогача Євгена Вікторовича 
19. Про внесення змін до договору оренди землі за заявою Отрублянко Олени 
Олегівни. 
20. Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 07.06.2019 
року № 862 - VII за службовою запискою Катанова І.В. 
21. Про надання в оренду земельної ділянки та внесення змін у рішення 
Татарбунарської міської ради від 07.06.2019 року № 861 - VII за клопотанням 
Друзенко Тетяни Георгіївни 
22. Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Штирбу 
Івана Захаровича 
23. Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Нестерової 
Ольги Олександрівни 
24. Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Бею 
Володимира Миколайовича 
25. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 
комунальної власності за заявою відкритого акціонерного товариства 
«Татарбунарська сукняна фабрика» 
26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренди  за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю 
«Татарбунарська вовняна компанія» 
27. Про затвердження інвестиційної програми КП «Водопостачальник» на 
2019-2022 рр. 
28.Різне 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


