
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

 

21.09.2018          № 180 - р 

 

Про скликання двадцять дев’ятої 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 дев’яту сесію сьомого скликання Татарбунарської 
міської ради 05 жовтня 2018 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 дев’ятої сесії сьомого скликання 
 

1. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 08.12.2017 року 
№ 504-VIІ «Про міський бюджет на 2018 рік» 
2.Про затвердження Положення про сектор з питань бюджету та інвестицій 
відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату ) 
Татарбунарської міської ради 
3. Про погодження актів на списання багатоквартирних будинків з балансу 
Управління майном комунальної власності  та забезпечення благоустрою 
Татарбунарської міської ради. 
4. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади м. Татарбунари 
5. Про приватизацію квартири № 4 розташованої в м. Татарбунари по вул. 
І.Кожедуба, 32 за заявою Бондаря Михайла Володимировича 
6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в м. Татарбунари за клопотанням Борогана Андрія 
Івановича. 
7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в м. Татарбунари за клопотанням Домнар Марини 
Василівни. 
8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в м. Татарбунари за клопотанням Алєксєєнко Анжели 
Вікторівни. 
9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду в м. Татарбунари за клопотанням Чобану Анатолія 
Федотовича. 
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 Адирової Ганни 
Степанівни. 
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 Кириленко Катерини 
Іванівни. 
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 Бєлошитського 
Петра Леонідовича. 
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 Селезньової Вікторії 
Павлівни. 
14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність за клопотанням Котович Світлани Григорівни. 
15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки у власність за клопотанням Селівестру Романа 
Олександровича. 
16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності цільове призначення якої змінюється за 
клопотанням фізичної особи – підприємця Время Меланії Петрівни. 
17. 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 Лисого Віталія 
Григоровича. 
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність за клопотанням Михайлова Михайла 
Михайловича. 
19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в довгострокову оренду за клопотанням Колєсніка Юрія 
Пилиповича. 
20. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради: від 10.10.2008 
року №415-V за заявою гр. Котовича Петра Володимировича, від 12.04.2018 
року №622- VІІ за заявою Васильця Дмитра Івановича,  від 31.08.2016 року 
№161-VІІ за службовою запискою начальника відділу земельних відносин 
Катанова І.В. 
21. Різне. 
 

 


