Татарбунарська міська рада

МАТЕРІАЛИ
Позачергової 43 сесії 7 скликання
(засідання сесії 29.04.2020 року о 14 год 00 хв.
проведення спільної депутатської комісії
позачергової 43 сесії 7 скликання 29.04.2020 о
13 год. 30 хв.)

Порядок денний позачергової сорок третьої сесії сьомого скликання
1. Про скасування розпорядження міського голови.
2. Про звернення депутатів Татарбунарської міської ради щодо скрутної
ситуації з посівами на території Татарбунарської міської ради.

1 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Сорок третя (позачергова) сесія VIІ скликання
Про скасування розпоряджень
міського голови
Відповідно до статті 19 Конституції України, пункту 15 частини першої
статті 26, частини першої статі 59 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні», постанови головного державного санітарного
лікаря України від 27.04.2020 року № 14 «Щодо протидії поширенню
короновірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами
на агропродовольчих ринках», враховуючи звернення підприємців ДП
«Татарбунарський сільгоспринок» Татарбунарської райспоживспілки,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Скасувати розпорядження Татарбунарського міського голови від
15.04.2020 року № 65-р «Про введення в дію рішення позачергового
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Татарбунарської райдержадміністрації від 14.04.2020 року №14/20,
пов’язаної з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» та п. 1 розпорядження Татарбунарського
міського голови від 16.04.2020 року № 68-р «Про виконання протоколу № 13
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації від 14 квітня 2020
року».
2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії:
з питань законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання
об’єднання територіальних громад та соціальних питань, з питань
врегулювання земельних відносин, адміністративного - територіального
устрою та охорони навколишнього середовища та з питань будівництва,
управління комунальною власністю, транспорту та зв’язку.
Міський голова

Глущенко А.П.

« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проект рішення підготовлено головним спеціалістом-юристом
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради

2 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Сорок третя (позачергова) сесія VIІ скликання
Про звернення депутатів Татарбунарської міської ради
щодо скрутної ситуації з посівами на території
Татарбунарської міської ради.
Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про державну підтримку
сільського господарства України», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Cхвалити текст звернення депутатів Татарбунарської міської ради до
Президента України та Кабінету Міністрів України щодо вжиття
невідкладних заходів з метою зменшення негативного впливу посухи та
забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2020 року (додається).
2. Надіслати звернення до Президента України та Кабінету Міністрів
України.
Міський голова

Глущенко А.П.

« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проект рішення підготовлено головним спеціалістом-юристом
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради

