
 
У К Р А Ї Н А 

Виконком Татарбунарської міської ради 
Одеської області 

 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я      

 

21.11.2017          №  220-р 

 

Про скликання двадцять першої 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 першу  сесію  сьомого скликання Татарбунарської міської 
ради 08  грудня  2017 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 першої сесії сьомого скликання 

 

1.  Звіт міського голови про діяльність виконавчого органу Татарбунарської міської 
ради, у    

тому числі про звіт державної регуляторної політики виконавчими органами 
Татарбунарської міської ради. 

2.  Про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року. 

3. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 20.12.2016 року № 252-
VIІ «Про міський бюджет на 2017 рік» 

4. Про міський бюджет на 2018 рік. 

5. Про затвердження обсягів фінансування міських програм «Милосердя в дії», 
«Поховання померлих безрідних та не відомих громадян», «Оздоровлення дітей 
м.Татарбунари», «Діти м.Татарбунари», «Розвиток футболу м.Татарбунари», 
«Розвиток шахів та шашок  в  м.Татарбунари», « Охорона навколишнього 
середовища», «Правопорядок» на 2018 рік. 

6. Про затвердження  міської програми  культурно-масових та мистецьких заходів на 
2018 рік. 

7. Про затвердження структури  виконавчих органів  Татарбунарської міської ради. 
8. Про затвердження штатного розпису КП «Водопостачальник» на 2018 рік.  
9. Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності 
територіальної громади м. Татарбунари. 

10. Про   затвердження   плану  діяльності  з  підготовки  проектів регуляторних актів 
Татарбунарської міської ради на 2018 рік 
11. Про припинення продажу земельних ділянок комунальної власності 
несільськогосподарського призначення в межах м. Татарбунари у 2018 році  

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
довгострокову оренду в м. Татарбунари за заявою фізичної особи-підприємця 
Васильця Дмитра Івановича 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
довгострокову оренду в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи-підприємця 
Григоренка Анатолія Івановича 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  для передачі безоплатно 
у власність в м. Татарбунари, за заявою Кабака Олега Юхимовича 

15. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0025 в м.Татарбунари за заявою фізичної особи – 
підприємця Варченка Андрія Віталійовича 



16. Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1178 в м.Татарбунари, за заявою Кошельника Олександра 
Анатолійовича 

17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в короткострокову оренду в м. Татарбунари за заявою Збудчак Зінаїди 
Петрівни  

18. Про припинення дії договору оренди землі на земельну ділянку з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0287 в м. Татарбунари, за заявою Машнер Ольги 
Валеріївни 

19. Про поновлення дії договору оренди землі на земельну ділянку з кадастровим 
номером 5125010100:02:005:0301 в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи – 
підприємця Марцевої Оксани Василівни 

20. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
від 21.01.1999 року №14 за заявою Ачкасова Анатолія Івановича. 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  для передачі безоплатно 
у власність в м. Татарбунари, за заявою Сорочан Тетяни Вікторівни. 

22.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  для передачі в оренду в 
м. Татарбунари, за заявою Руденка Олега Валентиновича 

23.   Різне. 

 

 


