
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

08.12.2020 р.         № 196-р 

 

Про скликання позачергової другої  сесії восьмого  

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 позачергову другу сесію восьмого скликання 

Татарбунарської міської ради 14.12. 2020 року о 10.00 годині в залі 

засідань міської ради. 

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

 

 

        Міський голова                                            А.П.Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок денний другої сесії восьмого скликання 

 

1.  Про реорганізацію юридичних осіб сільських рад шляхом приєднання до 

Татарбунарської міської ради, як юридичної особи. 

2. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року 

№ 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік» 

3. Про внесення змін і доповнень до рішення  Борисівської сільської  ради від 

23 грудня 2019 року № 735“ Про сільський  бюджет на 2020 рік” 

4. Про внесення змін і доповнень до рішення  Струмківської сільської ради № 

455-VIІ від 17.12.2019 року «Про сільський бюджет Струмківської сільської 

ради на 2020 рік» 

5. Про внесення змін і доповнень до рішення  Дмитрівської сільської ради № 

424-VIІ від 18.12.2019 року «Про сільський бюджет Дмитрівської сільської 

ради на 2020 рік» 

6. Про внесення змін і доповнень до рішення  Білоліської сільської ради № 

544-VIІ від 18.12.2019 року «Про сільський бюджет Білоліської сільської 

ради на 2020 рік» 

7. Про внесення змін і доповнень до рішення  Баштанівської сільської ради № 

177-VIІ від 18.02.2020 року «Про бюджет Баштанівської сільської ради на 

2020 рік» 

8. Про внесення змін і доповнень до рішення  Нерушайської сільської ради № 

251-VIІ від 16.12.2019 року «Про сільський бюджет Нерушайської сільської 

ради на 2020 рік» 

9. Про внесення змін і доповнень до рішення  Глибоківської сільської ради № 

238-VIІ від 13.12.2019 року «Про сільський бюджет Глибоківської сільської 

ради на 2020 рік» 

10.  Про вступ Татарбунарської міської ради Білгород  – Дністровського     

району Одеської області засновником комунального підприємства    

«Дитячий оздоровчий заклад «Зорька»» 

11. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність Татарбунарської 

міської ради житлового будинку, що розташований за адресою 

м.Татарбунари вул.23 серпня,35 

12. Про затвердження складу та обрання голів постійних комісій 

Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської 

області 

13. Про утворення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, 

визначення його чисельності та затвердження персонального складу 

14. Про передачу з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс  КП 

«Водопостачальник основних засобів 

15. Різне 

 

 

 

 



 

 
 


