
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

06.08.2018          № 136 - р 

Про скликання двадцять восьмої сесії 
сьомого скликання Татарбунарської 
міської ради 
 
 Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, частини восьмої 
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
РОЗПОРЯДЖАЮСЬ: 
 
 1. Скликати двадцять восьму сесію сьомого скликання Татарбунарської 
міської ради 17 серпня 2018 року о 14 год. 00 хв. в залі засідань міської ради. 
 

2. Рекомендувати на розгляд сесії порядок денний (додається). 
 
 
 
Міський голова        А.П. Глущенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Порядок дений двадцять восьмої сесії сьомого скликання 
 
 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року. 
2. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 08.12.2017 
року № 504-VIІ «Про міський бюджет на 2018 рік». 
3. Про стан водозабезпечення населення м.Татарбунари. 
4. Про найменування набережної вздовж річки Фонтанки в сквері 
Молодіжний, набережна Даніеля Фрідріха Ізерта. 
5. Про усунення перешкод ПРАТ «Київстар» у здійснені Татарбунарською 
міською радою права користування та розпорядження частиною земельної 
ділянки. 
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 Нєгоя Михайла 
Петровича. 
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 Ільченко Людмили 
Олександрівни та Ільченка Олександра Петровича. 
8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування із земель державної власності в м. 
Татарбунари за клопотанням Саратського об’єднаного управління 
пенсійного фонду України Одеської області. 
9. Про передачу у власність земельної ділянки в м. Татарбунари за 
клопотанням Ющенко Надії Миколаївни. 
10. Про припинення дії договору оренди землі в м.Татарбунари за заявою 
фізичної особи – підприємця Головатої Алли Євгеніївни. 
11. Про надання в оренду земельної ділянки в м.Татарбунари за заявою 
фізичної особи – підприємця Гетманця Юрія Олександровича. 
12. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради: від 
15.10.2009 року №613-V за заявою гр. Вовченко Світлани Олексіївни. 
13. Про поновлення на новий термін та внесення змін до договору оренди 
землі в м.Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця Чумаченка 
Юрія Миколайовича. 
14. Про передачу у власність земельної ділянки в м. Татарбунари за 
клопотанням Євчевої Олени Антонівни. 
15. Про передачу з балансу виконавчого комітету міської ради на  баланс  
УМКВ ЗБМ Татарбунарської міської ради матеріальних активів. 
16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для надання в оренду в м. Татарбунари за клопотанням Семенюка 
Володимира Миколайовича. 
17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 



для передачі у власність в м. Татарбунари за клопотанням Райлян Людмили 
Анатоліївни. 
18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для передачі у власність в м. Татарбунари за клопотанням Червоненко Ганни 
Михайлівни, Ткач Юлії Анатоліївни. 
19. Різне 
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