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30 сесії 7 скликання 

(засідання сесії 30.11.2018 року о 14.00 
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Порядок дений  тридцятої сесії сьомого скликання 

 



1. Про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 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 міський бюджет на 2019 рік. 

4. Про затвердження обсягів фінансування міських програм «Милосердя в дії», 

«Поховання померлих безрідних та не відомих громадян», «Оздоровлення дітей 

м.Татарбунари», «Діти м.Татарбунари», «Охорона навколишнього середовища», 

«Правопорядок» на 2019 рік. 

5. Про затвердження  міської програми  культурно-масових та мистецьких заходів 

на 2019 рік. 

6. Про затвердження структури  виконавчих органів  Татарбунарської міської 

ради. 

7. Про припинення шляхом ліквідації комунальної установи «Міський шахово-

шашковий клуб ім. В.М.Максимчука». 

8. Про припинення шляхом ліквідації комунальної установи  стадіон «Колос» м. 

Татарбунари.  

9. Про  створення та затвердження Статуту комунального закладу  

Татарбунарської міської ради «СПОРТИВНИЙ КЛУБ ТАТАРБУНАРИ». 

10. Про утворення Центру надання адміністративних послуг  виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради.  

11. Про  затвердження   Концепції   створення   Центру   надання   

адміністративних послуг Татарбунарської міської  ради на 2018 – 2020 роки. 

12. Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 05.10.2018 

року №711-VII за заявою Адирової Ганни Степанівни. 

13. Про внесення змін та доповнень в рішення Татарбунарської міської ради від 

07.06.2018 року №633-VII щодо встановлення ставок земельного податку та 

орендної плати за землю на території Татарбунарської міської ради на 2019 рік, у 

зв’язку зі змінами у Класифікації видів цільового призначення земель. 

14. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0307 в м.Татарбунари за заявою фізичних осіб – 

підприємців Веліксара Федора Федоровича та Веліксара Сергія Федоровича. 

15. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:0047 в м.Татарбунари за заявою фізичної особи – 

підприємця Гетманця Юрія Олександровича. 

16. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0313 в м.Татарбунари за заявою Чобану Анатолія 

Федотовича. 

17. Про припинення продажу земельних ділянок комунальної власності 

несільськогосподарського призначення в межах м. Татарбунари у 2019 році. 

18. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Грабовенко Любові Іванівни. 

19. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Богатирчук Галини Василівни. 

20. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Маліцької Віри Михайлівни. 

21. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Байлук Наталі Олександрівни. 

22. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Піштой Світлани Валеріївни 



23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для 

надання в оренду за клопотанням Кириленко Ганни Антоніни. 

24. 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 Разінкіної Світлани Іванівни. 

25. 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 Черби Олександра Гавриловича. 

26. 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 Данільченко Ольги Михайлівни. 

27. 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 Алєксєєнка Євгена Юрійовича та Лозан 

Лариси Юріївни. 

28. 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 Ушакової Ганни Миколаївни та 

Чумаченка Бориса Миколайовича. 

29. 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 Монастирської Галини Данилівни та 

Монастирської Нінель Яківни. 

30. 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 Меленчук Раїси Павлівни. 

31. 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 Попович Софії Георгіївни. 

32. 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 Федорова Анатолія Трохимовича. 

33. 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 Веліксар Алли Порфирівни. 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для 

надання в оренду за клопотанням Табачек Галини Анатоліївни. 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для 

надання в оренду за клопотанням Беседенку Миколі Миколайовичу. 

36. 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 Семенюка Дмитра Олександровича 

37. 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 Луговацького Олександра Вікторовича 

38. 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 Ніколаєнка Володимира Яковлевича, 

Ніколаєнко Ганни Якимівни. 

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду за клопотанням Публічного акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ». 

40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду за клопотанням товариства з обмеженою 

відповідальністю «ОДЕСА-МОТОР-СЕРВІС». 

41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду в м.Татарбунари за клопотанням публічного 

акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК» 

42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду в м.Татарбунари за клопотанням Кічука Іллі 

Васильовича 

43. Про надання в короткострокову оренду земельних ділянок в м.Татарбунари за 

клопотанням фізичної особи – підприємця Головатої Алли Євгенівни. 

44. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі в м.Татарбунари, 

за заявою фізичної особи – підприємця Бутвінської Лідії Іллівни. 

45. Про припинення договору оренди землі в м.Татарбунари за заявами громадян: 

Безушенко Валентини Калинівни, Гажа Людмили Вікторівни, Далуцької 

Олександри Василівни, Лисого Віталія Григоровича. 

46. Про укладання тимчасової угоди користування землею в м.Татарбунари за 

заявою Мельника Олександра Георгійовича. 

47. Про вилучення земельної ділянки в м. Татарбунари за клопотанням Фролова 

Ігоря Миколайовича та  надання дозволу на розробку проекту землеустрою за 

клопотанням Чернявського Івана Миколайовича. 

48. Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 питання порядку денного 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про підсумки виконання міського  

бюджету за 9 місяців 2018 року 

 

Заслухавши інформацію «Про підсумки виконання міського бюджету за І 

півріччя 2018 року», відповідно пункту 23 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу 

України, Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютикової Л.С.  «Про 

підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців  2018 року» взяти до відома. 

2. Затвердити виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року по доходах з 

урахуванням трансфертів всього в сумі 22 883 526 грн., в тому числі по доходам 

загального фонду – 21 904 999 грн. та доходам спеціального фонду 978 526  грн. 

(додаток 1). 

3. Затвердити виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року по видаткам 

всього у сумі 21 244 359 грн., в тому числі  по видаткам загального фонду –18 622 

883 грн. та по видаткам спеціального фонду – 2 621 476 грн.  (додаток 2). 

4. Затвердити звіт про споживання електроенергії бюджетними установами 

міського бюджету на суму 667 916 грн., звіт про споживання твердого палива 

бюджетними установами міського бюджету на суму 412 928 грн., звіт про 

споживання води бюджетними установами міського бюджету на суму 56 848 грн., 

звіт про споживання природного газу на суму 9933 грн. (додаток 3). 

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

Проект рішення підготовлено  виконавчим                          

комітетом (апаратом) міської ради 



        до рішення  міської ради 

        від  " ___"   __________ 2018 року 

        №    _____ - VII  

Звіт про виконання доходної частини  міського бюджету за 9 місяців року за класифікацією доходів 

        грн.   

  Показники 

 

Затверджено 

план з 

урахуванням 

змін 

у тому числі 

Виконано 

у тому числі 

Виконання 

до плану ., 

% 

у тому числі 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Д О Х О Д И                   

10000000 Податкові надходження 
13 166 

280,00 

13 125 

033,00 
41 247,00 13 088 024,46 

13 038 

716,37 
49 308,09 99,4 99,3 119,5 

11000000 

Податки на доходи, податок на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 

8 394,00 8 394,00   8 394,00 8 394,00   100,0 100,0   

11020200 
Податок на прибуток підприємств 

комун.власності 
8 394,00 8 394,00   8 394,00 8 394,00   100,0 100,0   

14000000 
Внутрішні  податки на товари  та 

послуги  
4 119 068,00 

4 119 

068,00 
  4 043 606,05 

4 043 

606,05 
  98,2 98,2   

14040000 

Акцизний податок  з реалізації субєктами 

господар.роздріб.торгівлі  підакцизних 

товарів  

486 068,00 
486 

068,00 
  502 763,73 

502 

763,73 
  103,4 103,4   

14020000 
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 
714 600,00 

714 

600,00 
  712 857,99 

712 

857,99 
  99,8 99,8   

14030000 
Акцизний податок з ввезених в Україну 

підакцизних товарів (продукції) 
2 918 400,00 

2 918 

400,00 
  2 827 984,33 

2 827 

984,33 
  96,9 96,9   

18000000 Місцеві податки і збори 8 997 571,00 
8 997 

571,00 
  8 986 716,32 

8 986 

716,32 
  99,9 99,9   

18010000 Податок на майно 2 888 547,00 
2 888 

547,00 
  2 948 042,19 

2 948 

042,19 
  102,1 102,1   

18010100 

Податок на нерухому майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками 

об'єктів житлової нерухомості 

75,00 75,00   506,15 506,15   674,9 674,9   

18010200 

Податок на нерухому майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

2 589,00 2 589,00   6 441,91 6 441,91   248,8 248,8   

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

12 000,00 12 000,00   19 268,32 19 268,32   160,6 160,6   



18010400 

Податок на нерухому майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками 

об'єктів нежитлової нерухомості 

17 000,00 17 000,00   16 888,81 16 888,81   99,3 99,3   

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 467 112,00 
467 

112,00 
  412 287,41 

412 

287,41 
  88,3 88,3   

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 029 401,00 
1 029 

401,00 
  1 072 214,95 

1 072 

214,95 
  104,2 104,2   

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 412 360,00 
412 

360,00 
  435 042,43 

435 

042,43 
  105,5 105,5   

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 929 260,00 
929 

260,00 
  966 642,21 

966 

642,21 
  104,0 104,0   

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб                   

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 18 750,00 18 750,00   18 750,00 18 750,00   100,0 100,0   

18020000 
Збір за місця для паркування 

трансп.засобів  
48 800,00 48 800,00   53 632,00 53 632,00   109,9 109,9   

18030000 Туристичний збір 5 700,00 5 700,00   6 920,00 6 920,00   121,4 121,4   

18030200 
Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами 
5 700,00 5 700,00   6 920,00 6 920,00   121,4 121,4   

18050000 Єдиний податок 6 054 524,00 
6 054 

524,00 
  5 978 122,13 

5 978 

122,13 
  98,7 98,7   

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1 057 887,00 
1 057 

887,00 
  1 046 218,79 

1 046 

218,79 
  98,9 98,9   

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4 431 682,00 
4 431 

682,00 
  4 402 506,82 

4 402 

506,82 
  99,3 99,3   

8050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків" 

564 955,00 
564 

955,00 
  529 396,52 

529 

396,52 
  93,7 93,7   

19000000 Інші податки та збори 41 247,00   41 247,00 49 308,09   49 308,09 119,5   119,5 

19010000 Екологічний податок 41 247,00   41 247,00 49 308,09   49 308,09 119,5   119,5 

19010100 

Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення 
36 000,00   36 000,00 45 400,03   45 400,03 126,1   126,1 

19010200 
Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об'єкти 
                  

19010300 

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях 

чи на об'єктах, крім розміщення окремих 

видів відходів як вторинної сировини 

5 247,00   5 247,00 3 908,06   3 908,06 74,5   74,5 

19090100 
Кошти, що передаються (отримуються), 

як компенсація із загального фонду 
            #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 



державного бюджету бюджетам 

місцевого самоврядування відповідно до 

вимог пункту 43 розділу VI "Прикінцеві 

та перехідні положення" Бюджетного 

кодексу України та постанови Кабінету 

Міністрів України від 08.02.2017 р. N 96 

"Деякі питання зарахування частини 

акцизного податку з виробленого в 

Україні та ввезеного на митну територію 

України пального до бюджетів місцевого 

самоврядування" 

20000000 Неподаткові надходження 1 155 012,00 
592 

512,00 
562 500,00 1 563 457,47 

634 

256,99 
929 200,48 135,4 107,0 165,2 

21000000 
Доходи від власності та 

підприєм.діяльності 
33 000,00 33 000,00   47 139,95 47 139,95   142,8 142,8   

21080000 Інші надходження 33 000,00 33 000,00   47 139,95 47 139,95   142,8 142,8   

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 33 000,00 33 000,00   33 082,95 33 082,95   100,3 100,3   

21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні 

санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів  

      14 057,00 14 057,00         

22000000 

Адміністративні збори та 

платежі,доходи від некомерційної 

господ.діяльності 

558 812,00 
558 

812,00 
  586 396,88 

586 

396,88 
  104,9 104,9   

22010000 
Плата за надання адміністративних 

послуг 
504 235,00 

504 

235,00 
  528 970,74 

528 

970,74 
  104,9 104,9   

22010300 

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, 

      1 065,00 1 065,00         

22012500 
Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
425 435,00 

425 

435,00 
  448 535,74 

448 

535,74 
  105,4 105,4   

22012600 

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

78 800,00 78 800,00   79 370,00 79 370,00   100,7 100,7   

22080000 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним 

майном 

46 618,00 46 618,00   46 778,82 46 778,82   100,3 100,3   

22080400 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності 

46 618,00 46 618,00   46 778,82 46 778,82   100,3 100,3   

22090000 Державне мито 7 959,00 7 959,00   10 647,32 10 647,32   133,8 133,8   



22090100 

Державне мито, що сплачується за 

місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування 

562,00 562,00   795,48 795,48   141,5 141,5   

22090200 
Державне мито, не віднесене до інших 

категорій 
      17,00 17,00         

22090400 

Державне мито, пов'язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян 

України 

7 397,00 7 397,00   9 834,84 9 834,84   133,0 133,0   

24000000 Інші неподаткові надходження 700,00 700,00   157 796,13 720,16 157 075,97       

24060000 Інші надходження                   

24060300 Інші надходження 700,00 700,00   720,16 720,16         

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої 

діяльності 

                  

24170000 

Надходження коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного 

пункту 

      157 075,97   157 075,97       

25000000 Власні надходж.бюджетних установ 562 500,00   562 500,00 772 124,51   772 124,51 137,3   137,3 

25010000 

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю  

562 500,00   562 500,00 772 124,51   772 124,51 137,3   137,3 

25010100 

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

562 500,00   562 500,00 522 305,63   522 305,63 92,9   92,9 

25010200 
Надходження бюджетних установ від 

додаткової (господарської) діяльності 
      60 324,00   60 324,00       

25010400 

Надходження бюджетних установ від 

реалізації в установленому порядку майна 

(крім нерухомого майна) 

      3 440,00   3 440,00       

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки       41 227,00   41 227,00       

25020200 

Кошти, що отримують бюджетні установи 

від підприємств, організацій, фізичних 

осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі 

заходів з відчуження для суспільних 

потреб земельних ділянок та розміщених 

на них інших об'єктів нерухомого майна, 

що перебувають у приватній власності 

фізичних або юридичних осіб 

      144 827,88   144 827,88       

30000000 Доходи від операцій з капіталом       18,08   18,08       



31030000 

Кошти від відчуження майна, що 

належить Автономній Республіці Крим та 

майна, що перебуває в комунальній 

власності 

      18,08   18,08       

31000000 
Надходження від продажу основного 

капіталу 
                  

31010000 

Кошти від реалізації скарбів 

майна,одержаного державою або 

територ.громадою в порядку спадкування 

чи дарування,без хоз.майна, знахідок,а 

також валютних цінностей і 

грошов.коштів,власники яких не відомі 

                  

31010200 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в 

порядку спадкування чи дарування, а 

також валютні цінності і грошові кошти, 

власники яких невідом 

                  

31030000 Кошти від відчуження майна                   

33000000 
Кошти від продажу землі і 

нематеріальних активів 
                  

33010000 Кошти від продажу землі                    

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній або 

комунальній власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим 

                  

                      

                      

                      

  Разом доходів 
14 321 

292,00 

13 717 

545,00 
603 747,00 14 651 481,93 

13 672 

973,36 
978 526,65 102,3 99,7 162,1 

40000000 Офіційні трансферти 8 232 026,00 
8 232 

026,00 
  8 232 026,00 

8 232 

026,00 
  100,0 100,0   

41030000 Субвенції 8 232 026,00 
8 232 

026,00 
  8 232 026,00 

8 232 

026,00 
  200,00 200,00   

41050901   473 967,00 
473 

967,00 
  473 967,00 

473 

967,00 
  100,0 100,0   

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 7 758 059,00 
7 758 

059,00 
  7 758 059,00 

7 758 

059,00 
  100,0 100,0   

                      

  
Всього доходів 

22 553 

318,00 

21 949 

571,00 
603 747,00 22 883 526,01 

21 904 

999,36 
978 526,65 101,5 99,8 162,1 



 
         Додаток  2 

         до рішення міської ради 

         від "____" __________ 2018 р. 

          

№  ____ -  

VII  

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2018 року за функціональною структурою    

                      грн. 

код Найменування 

Затверджено 

план на 

звітний 

період з 

урахуванням 

змін 

у т.ч. 

План на 9 

місяців 

2011 року 

(заг.фонд) 

Касові 

видатки 

у т.ч. 

Виконання 

до плану 

зазвітний 

період , % 

у т.ч. 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд, % 

спеціальний 

фонд, % 

1 2 3 4 5   7 8 9 10 11 12 

0150 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад 4 486 177,00 

4 219 

253,00 266 924,00   

4 319 

693,00 4 077 472,00 242 221,00 96,29 96,64 90,75 

  в тому числі                     

   - оплата праці з нарахуваннями 3 679 000,00 

3 679 

000,00     
3 625 

314,00 3 625 314,00   98,54 98,54   

  

 - оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 89 000,00 89 000,00     

56 

776,00 56 776,00   63,79 63,79   

   - капітальні видатки 207 500,00   207 500,00   

182 

797,00   182 797,00 88,09   88,09 

   натуральна форма 59 424,00   59 424,00   
59 

424,00   59 424,00 100,00   100,00 

                        

1010 Надання дошкільної освіти 9 163 957,00 

8 709 

469,00 454 488,00   

7 989 

787,00 7 535 299,00 454 488,00 87,19 86,52 100,00 

  в тому числі                     

   - оплата праці з нарахуваннями 6 301 562,00 

6 301 

562,00     

5 743 

591,00 5 743 591,00   91,15 91,15   

   - медикаменти 27 800,00 27 800,00     
4 

000,00 4 000,00   14,39 14,39   

   - продукти харчування 1 008 921,00 

564 

700,00 444 221,00   

977 

509,00 533 288,00 444 221,00 96,89 94,44 100,00 

  

 - оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 1 011 975,00 

1 011 

975,00     
669 

614,00 669 614,00   66,17 66,17   

   - капітальні видатки 7 500,00   7 500,00   7   7 500,00 100,00   100,00 



500,00 

  натуральна форма 2 767,00   2 767,00   

2 

767,00   2 767,00 100,00   100,00 

3000 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 516 000,00 

516 

000,00     

455 

253,00 455 253,00   88,23 88,23   

  у тому числі:                     

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей 170 000,00 

170 

000,00     

164 

220,00 164 220,00   96,60 96,60   

3242 

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 346 000,00 

346 

000,00     

291 

033,00 291 033,00   84,11 84,11   

                        

4000 Культура і мистецтво 353 028,00 

353 

028,00 35 500,00   

363 

977,00 328 510,00 35 467,00 103,10 93,05 99,91 

  у тому числі:                     

4081 

Забезпечення діяльності інших 

закладів у галузі культури і 

мистецтва 353 028,00 

353 

028,00     

328 

510,00 328 510,00   93,05 93,05   

  в тому числі                     

   - оплата праці з нарахуваннями 43 328,00 43 328,00     
40 

721,00 40 721,00   93,98 93,98   

  

 - оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 2 700,00 2 700,00     

2 

700,00 2 700,00   100,00 100,00   

  капітальні видатки     35 500,00   
35 

467,00   35 467,00     99,91 

5000 Фізична культура та спорт 451 549,00 

427 

549,00 24 000,00   

423 

821,00 399 821,00 24 000,00 93,86 93,51 100,00 

  у тому числі:                     

5062 

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність 

в регіоні 451 549,00 

427 

549,00 24 000,00   

423 

821,00 399 821,00 24 000,00 93,86 93,51 100,00 

  у тому числі:                     

   - оплата праці з нарахуваннями 281 709,00 

281 

709,00     

270 

076,00 270 076,00   95,87 95,87   

  

 - оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 15 500,00 15 500,00     
12 

500,00 12 500,00   80,65 80,65 #ДЕЛ/0! 

  Капітальні видатки 24 000,00   24 000,00   

24 

000,00   24 000,00 100,00   100,00 

6000 

Житлово-комунальне 

господарство 5 556 443,00 

4 431 

286,00 

1 125 

157,00   

4 505 

701,00 4 133 154,00 372 547,00 81,09 93,27 33,11 

6013 

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 2 028 284,00 

1 745 

501,00 282 783,00   

1 816 

164,00 1 740 477,00 75 687,00 89,54 99,71 26,77 

  у тому числі:                     



  Капітальні видатки 282 783,00   282 783,00   

75 

687,00   75 687,00 26,77   26,77 

6030 

Організація благоустрою 

населених пунктів 3 528 159,00 

2 685 

785,00 842 374,00   

2 689 

537,00 2 392 677,00 296 860,00 76,23 89,09 35,24 

  у тому числі:                     

  оплата праці з нарахуваннями  1 306 408,00 

1 306 

408,00     

1 263 

832,00 1 263 832,00   96,74 96,74   

  оплата комунальних платежів 525 000,00 

525 

000,00     

406 

036,00 406 036,00   77,34 77,34   

  Капітальні видатки 134 624,00   134 624,00   
63 

491,00   63 491,00 47,16   47,16 

  натуральна форма 233 783,00   233 783,00   

233 

369,00   233 369,00 99,82   99,82 

6082 

Придбання житла для окремих 

категорій населення відповідно 

законодавства 473 967,00   473 967,00               

7000 Економічна діяльність 2 886 015,00 

1 191 

041,00 

1 868 

174,00   

2 629 

816,00 1 189 644,00 

1 440 

172,00 91,12 99,88 77,09 

7330 

Будівництво інших обєктів 

соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 

власності     162 000,00   

31 

839,00   31 839,00     19,65 

7350 

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)     6 200,00   

6 

000,00   6 000,00     96,77 

7461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 2 881 015,00 

1 186 

041,00 

1 694 

974,00   

2 587 

575,00 1 185 242,00 

1 402 

333,00 89,81 99,93 82,73 

  в т. ч. утримання доріг     

1 656 

514,00   

2 549 

115,00 1 185 242,00 

1 363 

873,00     82,33 

  в т. ч. натуральна форма     38 460,00   
38 

460,00   38 460,00     100,00 

7650 

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права 

на неї     5 000,00               

7680 

Членські внески до асоціації органів 

місцевого самоврядування 5 000,00 5 000,00     
4 

402,00 4 402,00   88,04 88,04   

8000 Інша діяльність  77 290,00 30 000,00 47 290,00   

62 

181,00 29 600,00 32 581,00 80,45 98,67 68,90 

8110 

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій 30 000,00 30 000,00     
29 

600,00 29 600,00   98,67 98,67   

8340 

Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 47 290,00   47 290,00   

32 

581,00   32 581,00 68,90   68,90 



9000 Міжбюджетні трансферти 724 858,00 

537 

734,00 187 124,00   

494 

130,00 474 130,00 20 000,00 68,17 88,17 10,69 

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 724 858,00 

537 

734,00 187 124,00   
494 

130,00 474 130,00 20 000,00 68,17 88,17 10,69 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ 

24 215 

317,00 

20 415 

360,00 

4 008 

657,00   

21 244 

359,00 18 622 883,00 

2 621 

476,00 87,73 91,22 65,40 

            

Начальник відділу, головний бухгалтер  Л.С.Лютикова     

ВиконавецьЛютикова Л.С.        

 

 
      Додаток 3 

      до  рішення  міської  ради     

      від ___________ 2018 року 

      № ____ VІІ  

Звіт про споживання електроенергії бюджетними установами  

міського бюджету за  9 місяців 2018 року   

         

№ п/п Найменування бюджетних установ 

Затверджено на  9 місяців 2018 

року з урахуван. змін 
Фактично спожито 

Відсоток споживання до 

плану за 9 місяців 2018 року  

Відсоток 

споживання до 

плану на  2018р. 

тис.квт./ год грн. тис.квт./ год грн. у нат.вир. в грош.вир. в грош.вир. 

1 Міська рада 13,50 45000,00 13,40 40612,80 99,26 90,25 73,84 

2 Дошкільні заклади освіти 67,64 225475,00 80,00 216000,00 118,27 95,80 61,79 

3 Благоустрій 153,00 510000,00 175,27 396103,24 114,56 77,67 64,93 

4 Кінотеатр 0,81 2700,00 0,81 2700,00 100,00 100,00 77,14 

5 Стадіон 3,75 12500,00 4,25 12500,00 113,33 100,00 83,33 

  ВСЬОГО 238,70 795675,00 273,73 667916,04 114,68 83,94 64,65 

         

Звіт про споживання твердого палива бюджетними установами  

міського бюджету за  9 місяців 2018 року   

         

№ п/п Найменування бюджетних установ 

Затверджено на  9 місяців 2018 

року з урахуван. змін 
Фактично спожито 

Відсоток споживання до плану за 9 місяців 2018 

року  

тон грн. тон грн. у нат.вир. в грош.вир. 
в грош.вир. до 

плану на 2018р. 

1 Міська рада 4,20 42000,00 2,10 14949,68 50,00 35,59 11,77 

2 Дошкільні заклади освіти 145,60 728000,00 61,26 397979,20 42,07 54,67 49,87 

  ВСЬОГО 149,80 770000,00 63,36 412928,88 42,30 53,63 90,20 

         

Звіт про споживання води бюджетними установами  

міського бюджету за  9 місяців 2018 року   

         



№ п/п Найменування бюджетних установ 

Затверджено на  9 місяців 2018 

року з урахуван. змін 
Фактично спож. 

Відсоток споживання до 

квартального плану 

Відсоток споживання до плану на  

2018р. 

грн. грн. % % 

1 Міська рада 2000,00 1213,45 60,67 52,76 

2 Дошкільні заклади освіти 58500,00 55635,16 95,10 75,59 

3 Стадіон 3000,00       

  ВСЬОГО 60500,00 56848,61 93,96 105,05 

         

Звіт про споживання природного газу бюджетними установами  

міського бюджету за  9 місяців 2018 року   

         

№ п/п Найменування бюджетних установ 

Затверджено на  9 місяців 2018 

року з урахуван. змін 
Фактично спожито 

Відсоток споживання до 

плану за 9 місяців 2018 року  

Відсоток 

споживання до 

плану на  2018р. 

тон грн. тон грн. у нат.вир. 

в нат.вир. до 

плану на 

квартал 

в грош.вир. до 

плану на 2016р. 

1 УМКВ ЗБМ 1800,00 15000,00 710,00 9932,90 39,44 66,22 39,73 

  ВСЬОГО 1800,00 15000,00 710,00 9932,90 39,44 66,22 39,73 

         

 Міський голова А.П. Глущенко   

         

Виконавець: Вівіч Т.І.      

 

 



2 питання порядку денного 

 
 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 тридцята сесія VIІ скликання  

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 23  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частини восьмої статті 78 Бюджетного кодексу України, 
Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 08.12.2017 року     № 

504-VIІ «Про  міський   бюджет на 2018 рік»: 

 1.1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету на 2018 рік» відповідно додатку 1 

цього рішення (додається); 

 1.2. до додатку 2 «Розподіл видатків міського бюджету на 2018 рік» відповідно 

до додатку 1 до цього рішення (додається); 

 1.2. до додатку 6 «Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами 

міського бюджету на 2017 рік» відповідно додатку 2 цього рішення (додається). 

 2. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу мешканцям міста  

 на лікування:  

Ботезат Василю Михайловичу – 3000 грн. 

Кірющенко Галині Петрівні – 1000 грн. 

 для вирішення соціально-побутових питань: 

Шевченко Вікторії Сергіївні  - 2000 грн. 

 3. Затвердити розпорядження міського голови «Про внесення змін до розпису 

видатків міського бюджету на 2018 рік» № 201-р від 17.10.2018 року, № 205- р від 

22.10.2018 року, № 210- р від 25.10.2018 року, № 212 – р від 01.11.2018 року. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

Проект рішення підготовлено  виконавчим                             

комітетом (апаратом) міської ради 

 

 

 

 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 08.12.2017 року № 504-VIІ 

«Про міський бюджет на 2018 рік» 



 

     

      

Додаток № 1 

до  рішення  міської ради від ____.10.2018  № 

_____-VІІ 

РОЗПОДІЛ 

видатків міського бюджету  на 2018 рік 

Код 

ТПКВК

МБ/ТКВ

КБМС 

Код 

КФК 

Найменування 

головного 

розпорядника, 

відповідального 

виконавця, 

бюджетної програми 

або напряму видатків 

згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ 

/ 

ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
Всього 

видатки 

споживан

ня 

з них 

видатки 

розвитку 
Всього 

видатк

и 

спожив

ання 

з них 

видатки 

розвитку 

з них з них        

капіта

льні 

видатк

и за 

рахунок 

кош-

тів, що 

пере-

даютьс

я із 

загальн

ого 

фонду 

до 

бюдже

ту 

розвит

ку 

оплата 

праці 

комуналь

ні 

послуги 

та 

енергоно

сії 

оплата 

праці 

комун

альні 

послуг

и та 

енерго

носії 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100   
Державне 

управління 
-4500 -4500   -4500                -4500 

0150   

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

діяльності обласної  

ради, районної ради, 

районної у місті ради 

(у разі її створення), 

міської, селищної, 

сільської рад 

-4500 -4500   -4500                -4500 

1000   Освіта     -352100  -63000                   

1010   

Надання дошкільної 

освіти 
    -352100  -63000                   

    в тому числі                           

    виконком -63000,00 -63000,00   -63000,00                 -



63000,

00 

    я/садок "Незабудка" 
118000,00 

118000,00 -67100,00                   

118000

,00 

    я/садок "Колосок" 

-55000,00 

-55000,00 

-

285000,00                   

-

55000,

00 

5000   

Фiзична культура i 

спорт 
4500,00 4500,00   4500,00                 

4500,0

0 

5062   

Підтримка спорту 

вищих досягнень та 

організацій, які 

здійснюють 

фізкультурно-

спортивну діяльність 

в регіоні 

4500,00 4500,00   4500,00                 
4500,0

0 

    

в т. ч. програма 

"Розвиток футболу  

в м.Татарбунари" 

4500,00 4500,00   4500,00     

            

4500,0

0 

    

ВСЬОГО 

ВИДАТКІВ       

-

415100,0

0                   

  Міський голова            А.П.Глущенко    

Виконавець      Лютикова Л.С.              

 

 

 
             

      

Додаток № 2 

до  рішення  міської ради від ___.10.2018  № ____-VІІ 

Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами  

міського бюджету на 2018 рік 

             

№ 

Код 

ТПКВК

МБ/ТКВ

КБМС 

Код КФК 
Найменування бюджетних 

установ  

Електроенергія Тверде паливо Природній газ Водопостачання Всього 

кВт /год грн. тонн грн. м. куб грн. м.куб грн. грн. 

1   2 3 4 5 6 7     8 9 10 

1 1010 
  

Надання дошкільної освіти 

(виконком) 
22500 -63000             -63000 

      Разом 22500 -63000             -63000 

             

   Міський голова          А.П.Глущенко 



 

3 питання порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

 

Відповідно до пункту 23  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись Бюджетним кодексом України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування»,Татарбунарська міськарада  

ВИРІШИЛА:   
 

1. Визначити на 2019 рік: 

доходи місцевого бюджету у сумі 18 294 200 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду місцевого бюджету – 18 245 800 гривень та доходи спеціального 

фонду місцевого бюджету – 48 400  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки місцевого бюджету у сумі 18 294 200 гривень, у тому числі видатки 

загального фонду місцевого бюджету – 15 770 800 гривень та видатки спеціального 

фонду місцевого бюджету – 2 523 400 гривень; 

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 2 475 000 гривень згідно 

з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 2 475 000 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 30 000 

гривень, що становить 0,19 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, 

визначених цим пунктом; 

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 40 000 гривень, що становить 0,25 

відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого 

бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами/підпрограмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього 

рішення. 

Делегувати місцевій державній адміністрації повноваженя щодо розподілу та 

перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у 

період між сесіями міської ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного 

кодексу України. 

Про міський бюджет на 2019 рік 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18/print#n89
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18/print#n93
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18/print#n93
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18/print#n97
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1666


4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 1 564 860 гривень згідно з додатком 5 до цього 

рішення. 

5. Затвердити на 2019 рік перелік об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку  згідно додатку 6 до цього рішення. 

6.  Затвердити ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами міського 

бюджету на 2019 рік» згідно додатку 7 цього рішення. 

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік: 

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені 

статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 102, 

105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69
-

1
 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі 

надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 

рік»: 

- внутрішні податки на товари та послуги, що зараховується до бюджетів 

місцевого самоврядування; 

- податок на прибуток підприємств, що зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування; 

- податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; 

- єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; 

- збір за місця для паркування транспортних засобів, що зараховується до 

бюджетів місцевого самоврядування; 

- туристичний збір; 

- плата за надання адміністративних послуг, що зараховується до бюджетів 

місцевого самоврядування; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 

та іншим державним майном; 

- плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем 

надання послуг; 

- державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за 

місцем вчинення дій та видачі документів; 

- інші неподаткові надходження, що зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування; 

- неподаткові надходження, що зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування; 

- доходи від операцій з капіталом, що зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування. 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

статтею 72 Бюджетного кодексу України; 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету 

на 2019 рік: 

8.1. у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного 

кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про 

Державний бюджет України 2019 рік»: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2290
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2290
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2290
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1170


- 25 % екологічного податоку. 

8.2 у частині фінансування є надходження, визначені пунктм 4, 5, 7 частини 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України; 

9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого 

бюджету згідно статтей 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на 

реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а 

кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 8.2. цього рішення, 

спрямовуються відповідно на розвиток інфраструктури міста, виконання 

інвестиційних проектів, будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів 

соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво і 

придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; 

збереження та розвиток історико-культурних місць, розвиток дорожнього 

господарства. 

10. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 

захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на: 

оплату праці працівників; 

нарахування на заробітну плату; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

обслуговування державного (місцевого) боргу; 

поточні трансферти населенню; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

11. Керуючись статтею 16 Бюджетного кодексу України в межах поточного 

бюджетного періоду на конкурсних засадах здійснювати розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних 

паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця 

поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів 

відповідно до чинного законодавства. 

12. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право міській 

раді здійснювати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого 

бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 

договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

13. Забезпечити розпорядниками коштів міського бюджету виконання 

норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи 

ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та 

координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів 

бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n896
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n796
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1209
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету 

коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету та наданих під місцеві 

гарантії; 

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а 

саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені 

цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством 

фінансів України, до 15 березня 2019 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та 

здійснення витрат бюджету; 

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, 

які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом 

енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних 

коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. 

14. Дозволити міській раді  в межах загального обсягу бюджетних призначень, у 

розрізі економічної класифікації видатків бюджету здійснювати перерозподіл 

бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисах. 

   15. Дане рішення  набирає чинності з 1 січня 2019 року. 

16. Додатки до цього рішення є його невід’ємною його частиною. 

17. Здійснити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його 

прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 

        18. . Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

Проект рішення підготовлено  виконавчим комітетом (апаратом) міської ради 

                                  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n561


 
                          Додаток № 1 

   до  рішення   Татарбунарської міської  ради 

   «Про  міський  бюджет  на 2019 рік» 

   від                     2018 року №        -Р 

      

      

Доходи міського бюджету міста  Татарбунари на 2019 рік 

         грн. 

Код 

Найменування згідно 

 з класифікацією доходів 

бюджету 

Всього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження 17 966 280,00 17 914 280,00 52 000,00   

11020000 
Податок на прибуток 

підприємств 
21 833,00 21 833,00     

11020200 

Податок на прибуток 

підприємств та фінансових 

установ комунальної власності  

21 833,00 21 833,00     

14000000 
Внутрішні податки на товари 

та послуги 
5 555 000,00 5 555 000,00     

14040000 

Акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

655 000,00 655 000,00     

14020000 

Акцизний податок з 

вироблених  

в Україні підакцизних товарів 

(продукції) 

976 000,00 976 000,00     

14021900 Пальне 950 000,00 950 000,00     

14030000 

Акцизний податок з  ввезених   

 Україну підакцизних товарів 

(продукції) 

3 924 000,00 3 924 000,00     

14031900 Пальне 3 924 000,00 3 924 000,00     

18000000 Місцеві податки  12 337 447,00 12 337 447,00     

18010000  Податок на майно 3 606 470,00 3 606 470,00     

18010100  

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об'єктів житлової нерухомості  

100,00 100,00     

18010200  

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, 

які є власниками об'єктів 

житлової нерухомості  

3 860,00 3 860,00     

18010300  

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, 

які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

13 567,00 13 567,00     

18010400  

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості  

21 500,00 21 500,00     

18010500 
Земельний податок з 

юридичних осіб 
592 092,00 592 092,00     

18010600 
Орендна  плата з юридичних 

осіб 
1 510 451,00 1 510 451,00     

18010700 
Земельний податок з фізичних 

осіб 
450 000,00 450 000,00     

18010900 Орендна  плата з фізичних осіб 1 014 900,00 1 014 900,00     

18020000 
Збір за паркування 

транспортних засобів 
63 000,00 63 000,00     

18030000 Туристичний збір 9 977,00 9 977,00     



18030100 
Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами  
        

18030200 
Туристичний збір, сплачений  

фізичними особами  
9 977,00 9 977,00     

18050000  Єдиний податок   8 658 000,00 8 658 000,00     

18050300  
Єдиний податок з юридичних 

осіб  
1 380 000,00 1 380 000,00     

18050400  
Єдиний податок з фізичних 

осіб  
6 400 000,00 6 400 000,00     

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників,  у яких 

частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків 

878 000,00 878 000,00     

19000000 Інші податки та збори 52 000,00   52 000,00   

19010000  Екологічний податок  52 000,00   52 000,00   

19010100  

Надходження від викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

забруднення  

48 000,00   48 000,00   

19010300 

Надходження від розміщення 

відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи 

на об'єктах, крім розміщення 

окремих видів відходів як 

вторинної сировини  

4 000,00   4 000,00   

20000000 Неподаткові надходження 1 889 800,00 1 889 800,00     

21080000  Інші надходження   35 000,00 35 000,00     

21081100  
Адміністративні штрафи та 

інші санкції  
35 000,00 35 000,00     

22000000 

Адміністративні  збори та 

платежі , доходи від 

некомерційної  господарської 

діяльності 

773 825,00 773 825,00     

22010000 
Плата за надання 

адміністративних послуг 
709 000,00 709 000,00     

22012500 
Плата за надання  інших 

адміністративних послуг 
599 000,00 599 000,00     

22012600 

Адміністративний збір за 

державну реєстрацію  

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень  

110 000,00 110 000,00     

22080000  

Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

державним майном   

64 825,00 64 825,00     

22080400  

Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, 

що перебуває в комунальній 

власності  

64 825,00 64 825,00     

22090000  Державне мито   13 000,00 13 000,00     

22090100  

Державне мито, що 

сплачується за місцем 

розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за 

оформлення документів на 

спадщину і дарування   

1 000,00 1 000,00     

22090400  

Державне мито, пов'язане з 

видачею та оформленням 

закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів 

громадян України   

12 000,00 12 000,00     



25000000 
Власні  надходження  

бюджетних установ 
1 167 800,00 1 167 800,00     

25010000 

Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно із законодавством 

1 167 800,00 1 167 800,00     

25010100 

Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно  з їх основною 

діяльністю 

1 167 800,00 1 167 800,00     

  Всього доходів 19 856 080,00 19 804 080,00 52 000,00   

      

      

      

Міський голова  А.П.Глущенко  



    

Додаток № 2 

до  рішення  міської 

ради від 30.10.2018  

№____-VІІ 

Джерела фінансування бюджету міста  Татарбунари на 2019 рік 
         грн. 

Код 
Найменування згідно з Класифікацією фінансування 

бюджету 
Усього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Усього 
в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

1 2   3 4 5 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування   -2475000,00 2475000,00 2475000,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету   -2475000,00 2475000,00 2475000,00 

208100 На початок періоду         

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку спеціального фонду 
  -2475000,00 2475000,00 2475000,00 

205100 На початок періоду         

  Загальне фінансування   -2475000,00 2475000,00 2475000,00 

Фінансування за типом боргового зобов'язання 

600000 Фінансування за активними операціями   -2475000,00 2475000,00 2475000,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів   -2475000,00 2475000,00 2475000,00 

602100 На початок періоду         

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку спеціального фонду 
  -2475000,00 2475000,00 2475000,00 

  Загальне фінансування   -2475000,00 2475000,00 2475000,00 

 

 



 

      

      

Додаток № 3 

до  рішення  міської ради від 30.10.2018 року № 

____-VІІ 

                 

РОЗПОДІЛ 

видатків міського бюджету  на 2019 рік 

Код 

програмн

ої 

класифік

ації 

видатків  

та 

кредитув

ання 

місцевих 

бюджетів 

Код 

типової 

Програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету 

Код 

функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету 

Найменування 

головного 

розпорядника, 

відповідальног

о виконавця, 

бюджетної 

програми або 

напряму 

видатків 

згідно з 

типовою 

відомчою/ТПК

ВКМБ / 

ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
Всього 

видатки 

спожив

ання 

з них 

видат

ки 

розви

тку 

Всього 

видатки 

спожив

ання 

з них 

видатк

и 

розвит

ку 

з них з них        

капіта

льні 

видатк

и за 

рахунок 

кош-

тів, що 

пере-

даютьс

я із 

загальн

ого 

фонду 

до 

бюдже

ту 

розвит

ку 

оплата 

праці 

комуна

льні 

послуги 

та 

енергон

осії 

опла

та 

прац

і 

комуна

льні 

послуги 

та 

енергон

осії 

бюджет 

розвитк

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0100     
Державне 

управління 

6391739

,00 

6391739

,00 

575529

3,00 

171500,

00 
  

270000,

00 
      

270000,

00 

270000,

00 

270000,

00 

6661739

,00 

0110150 0150 0111 

Організаційне, 

інформаційно

-аналітичне 

та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності 

обласної  

ради, районної 

ради, районної 

у місті ради (у 

разі її 

створення), 

міської, 

6391739

,00 

6391739

,00 

575529

3,00 

171500,

00 
  

270000,

00 
      

270000,

00 

270000,

00 

270000,

00 

6661739

,00 



селищної, 

сільської рад  

3000     

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 

540000,

00 

540000,

00                     

540000,

00 

0113140 3140 1040 

Оздоровлення 

та відпочинок 

дітей (крім 

заходів з 

оздоровлення 

дітей, що 

здійснюються 

за рахунок 

коштів на 

оздоровлення 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильськ

ої 

катастрофи) 

200000,

00 

200000,

00                     

200000,

00 

      в тому числі                           

      

Місцева 

програма 

"Оздоровлення 

дітей" 

200000,

00 

200000,

00                     

200000,

00 

0113242 3242 1090 

Інші заходи у 

сфері 

соціального 

захисту і 

соціального 

забезпечення 

340000,

00 

340000,

00 
                    

340000,

00 

      в тому числі                           

      

Програма 

"Поховання 

померлих 

безрідних та 

невідомих 

громадян" 

5000,00 

5000,00                     

5000,00 

      

Програма 

“Милосердя в 

дії”  

310000,

00 

310000,

00 
                    

310000,

00 

      

Міська 

програма 

25000,0

0 

25000,0

0 
                    

30000,0

0 



"Діти 

Татарбунар" 

4000     

Культура і 

мистецтво 

415288,

00 

415288,

00 

66188,0

0 4100,00                 

415288,

00 

0114081 4081 0829 

Забезпечення 

діяльності 

інших закладів 

в галузі 

культури і 

мистецтва  

415288,

00 

415288,

00 

66188,0

0 4100,00                 

415288,

00 

      в тому числі                           

      

Міська 

програма 

культурно-

масових та 

мистецьких 

заходів 

415288,

00 

415288,

00 

66188,0

0 4100,00                 

415288,

00 

5000     

Фізична 

культура і 

спорт 

557572,

00 

557572,

00 

366572,

00 

21000,0

0                 

557572,

00 

5062 5062 0810 

Підтримка 

спорту вищих 

досягнень та 

організацій, 

які 

здійснюють 

фізкультурно-

спортивну 

діяльність в 

регіоні 

557572,

00 

557572,

00 

366572,

00 

21000,0

0                 

557572,

00 

      у тому числі                           

      

Утримання 

шашково-

шахматного 

клубу 

131646,

00 

131646,

00 

91646,0

0                   

131646,

00 

      

Реалізація 

міської 

програми 

розвитку 

футболу 

425926,

00 

425926,

00 

274926,

00 

21000,0

0                 

425926,

00 

6000     

Житлово-

комунальне 

господарство 

4821791

,00 

4821791

,00 

191679

1,00 

685000,

00   

200000,

00       

200000,

00 

200000,

00 

200000,

00 

5021791

,00 

0116013 6013 0620 Забезпечення 1000000 1000000                     1000000



діяльності 

водо-провідно-

каналізаційно

го 

господарства 

,00 ,00 ,00 

      у тому числі                           

      

КП 

"Водопостачал

ьник" 

1000000

,00 

1000000

,00 
                    1000000

,00 

0116030 6030 0620 

Організація 

благоустрою 

населених 

пунктів 

3821791

,00 

3821791

,00 

191679

1,00 

685000,

00 
  

200000,

00 
      

200000,

00 

200000,

00 

200000,

00 4021791

,00 

      у тому числі                           

      
Виконком 

960000,

00 

960000,

00   

660000,

00                 

960000,

00 

      
УМКВ ЗБМ 

2356791

,00 

2356791

,00 

191679

1,00 

25000,0

0 
                

2356791

,00 

      

КП 

"Бесарабія" 

505000,

00 

505000,

00 
      

200000,

00 
      

200000,

00 

200000,

00 

200000,

00 

705000,

00 

7000     

Економічна 

діяльність 

3004410

,00 

3004410

,00       

200500

0,00       

200500

0,00 

200500

0,00 

200500

0,00 

5009410

,00 

0117461 7461 0456 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг та 

дорожньої 

інфраструктур

и за рахунок 

коштів 

місцевого 

бюджету 

3000000

,00 

3000000

,00 

                    

3000000

,00 

      в тому числі                           

      

КП 

"Бесарабія" 

3000000

,00 

3000000

,00       

200000

0,00       

200000

0,00 

200000

0,00 

200000

0,00 

2000000

,00 

0117650 7650   

Проведення 

експертної 

грошової 

оцінки 

земельної 

ділянки            5000,00       5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

0117680 7680   

Членські 

внески до 

асоціацій 4410,00 4410,00                     4410,00 



органів 

місцевого 

самоврядуванн

я 

8000     

Інша 

діяльність 

40000,0

0 

40000,0

0       

52000,0

0       

52000,0

0 

52000,0

0   

92000,0

0 

0118340 8340   

Природоохоро

нні заходи за 

рахунок 

цільових 

фондів           

52000,0

0       

52000,0

0 

52000,0

0   

52000,0

0 

      в тому числі                           

      Виконком           

10000,0

0       

10000,0

0 

10000,0

0   

10000,0

0 

      

КП 

"Водопостпчал

ьник"           

42000,0

0       

42000,0

0 

42000,0

0   

42000,0

0 

0118700 8700   

Резервний 

фонд 

40000,0

0 

40000,0

0                     

40000,0

0 

9000     

Міжбюджетні 

трансферти 

390000,

00 

390000,

00                     

390000,

00 

0119770 9770 0180 

Інші субвенції 

з місцевого 

бюджету  

390000,

00 

390000,

00                     

390000,

00 

      

Субвенція 

районному 

бюджету для 

Татарбунарськ

ого НВК 

"ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-

гімназія" на 

харчування 

пільгових 

категорій дітей 

першого-

четвертого 

класів : дітей з 

багатодітних 

сімей, дітей 

напівсиріт, 

дітей інвалідів, 

дітей з родин 

учасників 

антитерористи

260000,

00 

260000,

00                     

260000,

00 



чної операції 

(АТО), дітей з 

родин 

внутрішньо 

переміщених 

осіб та дітей, 

які потерпіли 

від 

Чорнобильськ

ої катастрофи, 

в тому числі 

по КЕКВ 2230  

"Продукти 

харчування"  

      

Субвенція 

районному 

бюджету для 

Татарбунарськ

ої ЗОШ І-ІІІ 

ступенів ім. 

В.З.Тура на 

харчування 

пільгових 

категорій дітей 

першого-

четвертого 

класів : дітей з 

багатодітних 

сімей, дітей 

напівсиріт, 

дітей інвалідів, 

дітей з родин 

учасників 

антитерористи

чної операції 

(АТО, дітей з 

родин 

внутрішньо 

переміщених 

осіб та дітей, 

які потерпіли 

від 

Чорнобильськ

ої катастрофи, 

в тому числі 

130000,

00 

130000,

00                     

130000,

00 



по КЕКВ 2230 

" "Продукти 

харчування" – 

      

ВСЬОГО 

ВИДАТКІВ 

1616080

0,00 

1616080

0,00 

810484

4,00 

881600,

00   

252700

0,00       

252700

0,00 

252700

0,00 

247500

0,00 

1868780

0,00 

 
              

           Додаток 4   

           до  рішення міської ради 

           від 30.11.2018 року    

           № _____VII    

               

    МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ      

    на 2019рік     

Код Найменування 

бюджету-

одержувача/ 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту 

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам  

дотація 

на: 

субвенції усього дотація 

на: 

субвенції усього  

загального 

фонду на: 

спеціального 

фонду на: 

загального фонду на:  спеціального 

фонду на: 
 

найменування трансферту субвенція районному бюджету  

              харчування пільгових 

категорій дітей першого-

четвертого класів : дітей 

з багатодітних сімей, 

дітей напівсиріт, дітей 

інвалідів, дітей з родин 

учасників 

антитерористичної 

операції (АТО), дітей з 

родин внутрішньо 

переміщених осіб та 

дітей, які потерпіли від 

Чорнобильської 

катастрофи, в тому числі 

по КЕКВ 2230  

"Продукти харчування" 

для Татарбунарського 

НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-

гімназія" 

харчування пільгових 

категорій дітей 

першого-четвертого 

класів : дітей з 

багатодітних сімей, 

дітей напівсиріт, 

дітей інвалідів, дітей 

з родин учасників 

антитерористичної 

операції (АТО, дітей з 

родин внутрішньо 

переміщених осіб та 

дітей, які потерпіли 

від Чорнобильської 

катастрофи, в тому 

числі по КЕКВ 2230  

для Татарбунарської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. 

В.З.Тура  

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16  

9770 

Районний бюджет 

Татарбунарського 

району/ міський 

бюджет м. 

Татарбунари                 260000 130000   390000 

 



                             

                             

                             

Х УСЬОГО                 260000 130000 0 390000  

 

        Додаток 5 

       до  рішення міської ради  

       від 30.11.2018 року   

       

№ 

_____VII   

          

  РОЗПОДІЛ   

 витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних 

 програм у 2019 році 

         (грн) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код       

Типової 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

Найменування 

місцевої/  

регіональної 

програми 

Дата та 

номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3000     
Соціальний захист  і соціальне  

забезпечення 
    540000,00 540000,00     

0113140 3141   

Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) 

Програма 

"Оздоровлення дітей 

м. Татарбунари" 

  200000,00 200000,00     



01113242 3242   
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 

Програма "Поховання 

померлих безрідних 

та невідомих 

громадян" 

  5000,00 5000,00     

      
  

Програма "Милосердя 

в дії" 
  310000,00 310000,00     

      
  

Програма "Діти 

Татарбунар" 
  25000,00 25000,00     

4000     Культура і мистецтво     415288,00 415288,00     

0114081 4081   
Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і 

мистецтва 

Міська програма 

культурно-масових та 

мистецьких заходів 

  415288,00 415288,00     

5000     Фізична культура та спорт     557572,00 557572,00     

0115062 5062   

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні 

Розвиток шахів та 

шашок  в  

м.Татарбунари 

  131646,00 131646,00     

      
  

Розвиток футболу  в 

м.Татарбунари 
  425926,00 425926,00     

8000     Інша діяльність     52000,00 52000,00     

0118340 8340   Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 

Програма охорони 

навколишнього 

середовища 

  52000,00 52000,00     

                    

х х х УСЬОГО х х 1564860,00 1564860,00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Додаток № 6 

до  рішення  міської ради від 30.10.2018  

№ ______-VІІ 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2019  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 

          грн. 

Код 

ФКВКБ 

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

Назва об’єктів відповідно  до 

проектно- кошторисної 

документації тощо 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва  

Відсоток 

завершеності  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні 

роки  

 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні 

роки  

Разом 

видатків 

на 

поточний 

рік  

1 2 3 4 5 6 7 

  Державне управління         270000 

0150/3132 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад  

Капітальний ремонт 

адміністративного будинку 

міської ради у м.Татарбунари 

Одеської області       270000 

6000 Житлово-комунальне господарство         200000 

6030/3210 Організація благоустрою населених пунктів 

Капітальний ремонт 

адміністративної будівлі з 

влаштуванням центру надання 

адміністративних послуг, за 

адресою: Одеська обл., м. 

Татарбунари, вул. Центральна,36  

(КП "Бесарабія")       200000 

7000 Економічна діяльність         2005000 

7461/3210 
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Суворова в м. 

Татарбунари  Одеської  області 

(КП "Бесарабія")       465000 

7461/3210 
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Кооперативна 

в м. Татарбунари  Одеської  

області (КП "Бесарабія")       200000 

7461/3210 
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Чорноморська 

в м. Татарбунари  Одеської  

області (КП "Бесарабія")       400000 

7461/3210 
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Гімназична в 

м. Татарбунари  Одеської  області 

(КП "Бесарабія")       340000 

7461/3210 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої Капітальний ремонт дорожнього       350000 



інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету покриття по вулиці Садова в м. 

Татарбунари  Одеської  області 

(КП "Бесарабія") 

7461/3210 
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Шкільна в м. 

Татарбунари  Одеської  області 

(КП "Бесарабія")    245000 

7650/2281 
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи 

права на неї 

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи 

права на неї       5000 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ         2475000 

 Міський голова   А.П. Глущенко 

Виконавець: Лютикова Л.С.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Додаток № 7 

до  рішення  міської ради від 30.10.2018  № _____ -VІІ 

Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами  

міського бюджету на 2019 рік 

             

№ 

Код 

ТПКВКМБ

/ТКВКБМ

С 

Код КФК 
Найменування бюджетних 

установ  

Електроенергія Тверде паливо Природній газ Водопостачання Всього 

кВт /год грн. тонн грн. м. куб грн. м.куб грн. грн. 

1   2 3 4 5 6 7     8 9 10 

1 0150 

0111 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення 

діяльності обласної  ради, 

районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад  

25000 67500 13 100000     100 4000 171500 

3 4081 

0829 

Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і 

мистецтва  

1490 4100             4100 

4 5062 

0810 

Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні 

7410 20000         5 1000 21000 

5 6030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 
244450 660000             660000 

6 6030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів(УМКВ) 
        3000 25000     25000 

      Разом 278350 751600 13 100000 3000 25000 100 4000 881600 

             

   Міський голова          А.П.Глущенко 

 Виконавець:      Вівіч Т.І.          

 

 

 

 

 

 

 



4 питання порядку денного 
 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до  пункту  22 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” Татарбунарська міська рада 

  

 В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Затвердити обсяги  фінансування  міських програм: «Милосердя в дії», 

«Поховання померлих  безрідних та невідомих громадян», «Оздоровлення  дітей  м. 

Татарбунари» «Діти м. Татарбунари»,  «Охорона  навколишнього природного  

середовища   м. Татарбунари»  на 2019 рік (додаються). 

  

         2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого  комітету (апарату) міської  ради 

(Лютикова Л.С.) здійснювати  фінансування  Програм  в  межах  бюджетних  

призначень на 2019 рік. 

 

         3. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету,  фінансів,  соціально-економічного  розвитку, планування та обліку. 
 

 

 

Проект рішення підготовлено  виконавчим комітетом (апаратом) міської ради 
 
 

 

                                  

 

          

 

 

 

 

                                                                                                          

 

Про затвердження  обсягів фінансування міських програм  

«Милосердя в дії», «Поховання померлих  безрідних та 

невідомих громадян», «Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари» 

«Діти м. Татарбунари»,  «Охорона  навколишнього  

природного  середовища   м. Татарбунари»  на 2019 рік 



                                                                                          Додаток 1 

                                                                                          до рішення Татарбунарської 

                                                                                          міської ради 

                                                                                           від «___» ____________2018р. 

                                                                                           №______ 

 

 

 

                                                             Обсяги 

                      фінансування  заходів  міської програми «Милосердя в дії»   

                                                          на   2019 рік 

 

 

№ 

п/п 

        Напрямки забезпечення  

           розвитку програми 

 Обсяги  

фінансування  

    (грн.) 

 Виконавець 

1. Матеріальна допомога  громадянам  міста  згідно 

рішень  сесій, виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови  

297 600,00 Виконком 

Міської ради 

2. Щорічна винагорода  Почесним громадянам 

міста Татарбунари 

2 400,00 Виконком 

Міської ради 

3. Поштові послуги 10 000,00 Виконком 

Міської ради 

                              ВСЬОГО 

 

    310 000,00  

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                           

 

 

 

 

 



Додаток  2 

                                                                                          до рішення Татарбунарської 

                                                                                          міської ради 

                                                                                          від«___» ____________2018р. 

                                                                                          №______ 

 

 

 

                                                             Обсяги 

       фінансування  заходів  міської  програми   «Поховання   померлих  безрідних  та   

невідомих  громадян»»   на   2019 рік 

 

 

№ 

п/п 

        Напрямки забезпечення  

           розвитку прграми 

 Обсяги  

фінансування  

    (грн.) 

 Виконавець 

1. Поховання  одиноких громадян, осіб  без 

певного місця  проживання., осіб,  від поховання 

яких  відмовилися рідні,  знайдених  невпізнаних  

трупів. 

5 000,00 Виконавчий 

комітет 

                              ВСЬОГО 

 

5 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                               

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  3 

                                                                                           до рішення Татарбунарської 

                                                                                           міської ради 

                                                                                           від«___» ____________2018р. 

                                                                                            №______ 

 

 

 

                                                      Обсяги 

          фінансування  заходів  міської програми «Оздоровлення  дітей м. 

                                    Татарбунари»  на 2019 рік 

 

 

№ 

п/п 

        Напрямки забезпечення  

           розвитку програми 

 Обсяги  

фінансування  

 (грн.) 

 Виконавець 

1. Оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, обдарованих дітей,  

дітей з малозабезпечених, неповних та  

багатодітних  сімей, дітей,  батьки  яких є 

учасниками АТО чи мобілізовані, дітей,   

постраждалих  від   Чорнобильської  катастрофи,  

дітей, які є  членами    шахово-шашкового  клубу  

та   членами   міських    команд   з   футболу    

   200 000,00 Виконавчий 

комітет 

                              ВСЬОГО 

 

   200 000,00  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 



 

Додаток  4 

                                                                                           до рішення Татарбунарської 

                                                                                           міської ради 

                                                                                           від «___» ____________2018р. 

                                                                                            №______ 

 

 

 Обсяги  фінансування  заходів  міської програми «Діти м.Татарбунари»  на 2019 рік 

 

 

№ 

п/п 

        Напрямки забезпечення  

           розвитку програми 

 Обсяги  

фінансування  

 (грн.) 

 Виконавець 

1. Придбання    спортивного    інвентаря  та  

матеріалів  для учбового та трудового процесу   

для  пришкільних майданчиків, Будинку дитячої 

творчості,  комунальних дошкільних закладів,  

недільної школи  релігійної громади  Свято-

Успенської церкви.  

20 000,00 Виконавчий 

комітет 

2. Національно-патріотичне  виховання дітей  м. 

Татарбунари 

5 000,00 Виконавчий 

комітет 

                              ВСЬОГО 

 

      25 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 



          Додаток   5 

                                                                                         до рішення Татарбунарської 

                                                                                         міської ради 

                                                                                         від «___» ____________2018р. 

                                                                                          №______ 

 

 

 

 

Обсяги 

фінансування  заходів  міської програми  охорони  навколишнього 

природного  середовища  м. Татарбунари   на 2019 рік 

   

 

№ 

п/п 

        Напрямки забезпечення  

           розвитку програми 

 Обсяги  

фінансуванн

я  

   (грн.) 

 Виконавець 

1. Виділення коштів  КП «Водопостачальник» на 

придбання  ПММ  для проведення  розчистки 

сміттєзвалища 

17  000,00 КП 

«Водопостачальн

ик» 

2. Виділення коштів  КП «Водопостачальник» на 

оплату послуг  сторонніх організацій   для 

проведення  робіт  з   розчистки сміттєзвалища 

25 000,00 КП 

«Водопостачальн

ик» 

3. Придбання  зелених   насаджень  для озеленення   

м.Татарбунари 

10 000,00 Виконавчий 

комітет 

                              ВСЬОГО 

 

52 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 питання порядку денного 
 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження  міської програми                                      

культурно-масових та мистецьких 

заходів на 2019 рік 

 

 

  З метою забезпечення  реалізації  державної та місцевої  політики  в галузі 

культури, організації  культурного життя в  м. Татарбунари, керуючись пунктом 22 

частини першої статті 59   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні, 

Татарбунарська міська рада  

               

     В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Міську програму «Культурно-масових  та мистецьких заходів на 

2019 рік» (далі-  Програма додається). 

2. Затвердити обсяги  фінансування  міської програми  «Культурно-масових   та 

мистецьких  заходів»  на  2019 рік  (додаються).            

3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  

(Лютикова Л.С.) здійснювати  фінансування Програми в межах бюджетних 

призначень на 2018 рік. 

4. Рішення міської ради від 08.12.2017 року № 506-VII  «Про затвердження 

міської програми  «Культурно - масових  та мистецьких  заходів» на 2018 рік»  втрачає 

чинність з 01.01.2019 року.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з  

соціальних питань   та   з   питань бюджетної політики.  

 

 

Проект рішення підготовлено  виконавчим комітетом (апаратом) міської ради 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

  

 



Додаток 1 

                                                                        до рішення Татарбунарської 

                                                                        міської ради                                       

                                                                        від «___»________2018року 

                                                                        №_____ 

 
 

 

 

 

Міська програма 

«Культурно-масових та мистецьких заходів» 

на 2019 рік 

 

1. Мета програми 

 

                 Метою Міської програми культурно-масових та мистецьких заходів на 2019 

рік (далі – Програма) є реалізація в місті державної політики в галузі культури, 

створення умов для забезпечення   культурно-дозвіллєвих потреб населення, 

збереження історико-культурної спадщини.   

 

2. Очікувані результати виконання Програми 

  

         Виконання   Програми дасть змогу: 

          -   підвищити    рівень  забезпечення   культурних потреб  населення; 

          -   створити належні умови для збереження та примноження української 

культури та культури етносів; 

          -   забезпечити збереження історико – культурної спадщини; 

          -   взяти   участь  в  проведенні  обласних, районних    культурно-масових та   

мистецьких заходах; 

           - забезпечити  збереження  історико-культурної спадщини. 

      

3. Організаційне забезпечення Програми 

 

            Перелік  культурно-масових  та   мистецьких   заходів  визначаються   міським  

головою   і  фінансуються  за    розпорядженням   міського голови.                  

                    

4.Фінансове забезпечення Програми 

 

          Фінансування  заходів  Програми здійснюватиметься  в межах   асигнувань, 

передбачених місцевим бюджетом  на  2019 рік.  

                    

     

 

 

 

 

                                                 

                                                                                                        

 



Додаток  2  

                                                                                           до рішення Татарбунарської 

                                                                                           міської ради 

                                                                                   від «___» ____________2018р. 

                                                                                           №______ 

 

 
 

Обсяги фінансування  заходів  міської програми « Культурно-масових та мистецьких 

заходів»    на   2019 рік 

 

 

№ 

п/п 

                  Напрямки забезпечення  

                  розвитку програми 

 Обсяги  

фінансування  

    (грн.) 

 Виконавець 

1. Проведення   культурно-масових  та мистецьких 

заходів 

м. Татарбунари  

345 000,00 Виконавчий 

комітет 

2. Утримання   штату  міського  кінотеатру 66 188,00 Виконавчий 

комітет 

3.  Утримання  міського кінотеатру 

(електроенергія) 

4 100,00 Виконавчий 

комітет 

                              ВСЬОГО 

 

415 288,00  

 

 

 

 

 
 

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



6 питання порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження структури  виконавчих органів  

Татарбунарської міської ради  

 

 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26, пункту 6 частини четвертої 

статті 42, частини другої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  з метою організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності 

ради, здійснення повноважень виконавчого комітету міської ради, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  структуру виконавчих органів  Татарбунарської міської ради 

(додається). 

 

2. Затвердити загальну чисельність  виконавчих органів Татарбунарської міської 

ради  у кількості 41 одиниць. 

 

3. Встановити, що витрати на утримання  виконавчих органів Татарбунарської 

міської ради визначаються рішенням Татарбунарської міської  ради про бюджет міста  

Татарбунари на відповідний рік. 

 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Татарбунарської міської ради 

від 08 грудня 2018 року № 507-VIІ «Про затвердження структури  виконавчих органів  

Татарбунарської міської ради».  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 

 

 Проект рішення підготовлено  виконавчим      

 комітетом (апаратом) міської ради 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Татарбунарської 

міської ради від 30.11.2018 

№___-VIІ 

 

Структура  виконавчих органів Татарбунарської міської ради   

№ 

п/п 

Назва посади  Кількість 

одиниць 

 Виконавчий комітет (апарат) Татарбунарської міської ради 

Керівництво 

1 Міський голова  1 

2 Заступник  міського голови  1 

3 Секретар міської ради  1 

4 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  1 

 Всього 4 

Структурні підрозділи апарату ради та   виконавчого комітету 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат ради та виконавчого 

комітету 

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст  2 

3 Спеціаліст  2 

 Всього по відділу  5 

 Відділ бухгалтерського обліку  

1 Начальник відділу, головний бухгалтер  1 

2 Головний спеціаліст  2 

3 Спеціаліст  1 

Сектор з питань бюджету та інвестицій 

  1 Завідувач сектору 1 

    2 Головний спеціаліст 2 

 Всього по сектору 3 

 Всього по відділу 7 

 Відділ земельних відносин  

1.  Начальник відділу 1 

2.  Головний спеціаліст  2 

 Всього по відділу  3 

 Відділ з питань реєстрації  

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст 2 

3 Державний реєстратор 3 

4 Спеціаліст 1 

5 Адміністратор 1 

6 Архіваріус 1 

7 Прибиральник службових приміщень 1 

8 Опалювач 1 

9 Сторож 3 

 Всього по відділу 14 

    1 Головний спеціаліст - юрист 1 

 2 Спеціаліст з питань архітектури та містобудування 1 



3 Головний спеціаліст з соціальних питань 1 

4 Завідувач  військовооблікового  бюро  1 

5 Прибиральник службових приміщень  1 

6 Опалювач  1 

7 Сторож  1 

8 Водій  1 

 Всього 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

Про припинення шляхом ліквідації комунальної 

установи «Міський шахово-шашковий клуб ім. В.М. 

Максимчука»  

      Керуючись пунктом 30 частини першої статті 26, статтею 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  з метою економічної ефективності 

функціонування установ міської ради в галузі фізкультури і спорту, Татарбунарська 

міська  рада  

 ВИРІШИЛА: 

 1. Припинити шляхом ліквідації комунальну установу «Міський шахово-

шашковий клуб ім. В.М.Максимчука». 

 2. Кадровій службі виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

(Бондаренко Ю.О.) попередити працівників комунальної установи  «Міський шахово-

шашковий клуб ім. В.М.Максимчука» за два місяці про їх подальше звільнення з 

займаних посад та забезпечити працевлаштування згідно законодавства. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з 

питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання 

територіальних громад, та соціальних питань. 

  

 Проект рішення підготовлено  виконавчим      

 комітетом (апаратом) міської ради 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

Про припинення шляхом ліквідації комунальної 

установи  стадіон «Колос» м. Татарбунари  

      Керуючись пунктом 30 частини першої статті 26, статтею 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  з метою економічної ефективності 

функціонування установ міської ради в галузі фізкультури і спорту, Татарбунарська 

міська  рада  

 ВИРІШИЛА: 

 1. Припинити шляхом ліквідації комунальну установу стадіон «Колос» м. 

Татарбунари.  

 2. Кадровій службі виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради  

(Бондаренко Ю.О.) попередити працівників комунальної установи стадіону «Колос» 

м. Татарбунари  за два місяці про їх подальше звільнення з займаних посад та 

забезпечити працевлаштування згідно законодавства. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з 

питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання 

територіальних громад, та соціальних питань.  

 Проект рішення підготовлено  виконавчим      

 комітетом (апаратом) міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

Про  створення та затвердження Статуту 

комунального закладу Татарбунарської міської ради 

«СПОРТИВНИЙ КЛУБ ТАТАРБУНАРИ»  

  

          Керуючись  пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою організація фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи  на території міста Татарбунари, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Створити комунальний заклад Татарбунарської міської ради «СПОРТИВНИЙ 

КЛУБ ТАТАРБУНАРИ». 

 

 2. Затвердити Статут комунального закладу Татарбунарської міської ради 

«СПОРТИВНИЙ КЛУБ ТАТАРБУНАРИ» (додається). 

 

3. Татарбунарському міському голові Глущенку А.П. забезпечити 

координацію організаційних заходів, спрямованих на забезпечення діяльності 

комунального закладу Татарбунарської міської ради «СПОРТИВНИЙ КЛУБ 

ТАТАРБУНАРИ». 

 

4. Начальнику відділу, головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради передбачити 

фінансування новоствореного закладу при розробці та затвердженні бюджету  міста 

Татарбунари на 2019 рік відповідно до чинного законодавства.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з 

питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання 

територіальних громад, та соціальних питань. 

   

Проект рішення підготовлено  виконавчим  комітетом (апаратом) міської ради 

        

                                                                           

 

                                                                                  

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення  Татарбунарської   

        міської ради від  30.11.2018 

        № _____-VІІ 

 

 

 

 

СТАТУТ 

 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 

«СПОРТИВНИЙ КЛУБ ТАТАРБУНАРИ»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Татарабунари 

2018 рік 
 

 

 

 

 



1. Загальні положення 

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«СПОРТИВНИЙ КЛУБ ТАТАРБУНАРИ » (далі – СК) заснований на власності 

територіальної громади м. Татарбунари, має цивільні права та обов'язки і у своїй 

діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про фізичну культуру 

і спорт», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради 

України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та 

законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту 

України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Татарбунарської 

міської ради, рішеннями виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, 

розпорядженнями Татарбунарського міського голови та власним Статутом.  

1.2. Повне найменування СК: 

- українською мовою - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ  ТАТАРБУНАРИ»; 

1.3. Скорочене найменування підприємства: 

- українською мовою – КЗ ТМР «СК ТАТАРБУНАРИ». 

1.4. Юридична адреса СК: 68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Князєва, 39 

б.  

1.5. СК є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, 

ідентифікаційний код, розрахунковий та інші рахунки в органах Державної 

казначейської служби, бланки, тощо. 

1.6. Засновником та власником СК є  Татарбунарська міська рада (надалі – 

Власник). СК підпорядкований, підзвітний Татарбунарській міській раді, її 

виконавчому комітету, міському голові відповідно їх компетенції.  

1.7. Організаційно - правова форма СК – комунальна. 

1.8. СК вважається утвореним і набуває прав юридичної особи з моменту його 

державної реєстрації. СК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 

своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом. 

1.7. СК для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені 

укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, 

орендувати майно та об'єкти нерухомості, бути позивачем та відповідачем у суді. 

1.8. Діяльність СК здійснюється на території Татарбунарської міської ради. 

1.9. СК здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України 

та цього Статуту. 

 

2. Структура СК 

 

2.1. Структура СК та гранична чисельність розробляється його керівником та 

затверджується  Татарбунарським міським головою.  

2.2. Структурними підрозділами закладу можуть бути секції та відділення, 

заклади, установи, організації. 

2.3. До складу СК входить міський шахово-шашковий клуб ім. В.М. Максимчука 

та стадіон «Колос» м. Татарбунари. 

 

3. Мета та предмет діяльності СК 

 

3.1. Основною метою діяльності СК є організація фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи в колективах фізкультури, проведення масових 



фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань на території громади, участь в обласних, 

республіканських та міжнародних змаганнях.  

3.2. Основними завданнями СК є:   

3.2.1. Впровадження фізичної культури та спорту у щоденне життя жителів 

громади незалежно від віку з метою зміцнення їх здоров'я, залучення до здорового 

способу життя, досягнення високих результатів у спорті.   

3.2.2. Вирішення питань включення основних показників по фізичній культурі у 

плани економічного і соціального розвитку міської ради, колективні договори 

підприємств та організацій, участь у підведенні підсумків.   

3.2.3. Планування подальшого розвитку фізичної культури та спорту на 

території громади.   

3.2.4. Вирішення разом з керівниками  міської ради, підприємств, установ та 

організацій питання створення та розвитку матеріально-технічної бази фізичної 

культури та спорту, організація реконструкції та ремонту спортивних споруд.   

3.2.5. Ефективне використання спортивних споруд.   

3.2.6. Надання допомоги в роботі колективів фізкультури підприємств, установ 

та організацій територіальної громади.   

3.2.7. Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, свят, навчально-

тренувальних зборів по підготовці збірних команд громади для участі в змаганнях, 

організація оздоровчої роботи за місцем проживання.   

3.2.8. Здійснення підготовки спортсменів-розрядників, проведення роботи по 

підготовці допризовної та призовної молоді до служби в Збройних Силах України.   

3.2.9. Організація підготовки і підвищення кваліфікації фізкультурних кадрів, 

роботи тренерських рад, суддівських колегій і федерацій по видам спорту.   

3.2.10. Надання допомоги в розвитку фізичної культури та спорту колективам 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, ДЮСШ, пришкільних 

оздоровчих таборів, підприємств, установ та організацій.   

3.3. СК відповідальний за організацію спортивно-масової роботи на території 

Татарбунарської міської  ради.   

3.4. Наповнюваність окремих груп, секцій та об'єднань затверджується міським 

головою на основі проекту плану комплектування, поданого директором СК.  

 

4. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність 

 

4.1. Майно СК складає рухоме та нерухоме майно, яке було прийняте у 

господарське відання для провадження комерційної діяльності від власника, а також 

основні та оборотні фонди, обігові кошти, матеріальні цінності, вартість яких 

відображається у його незалежному балансі і належить йому за правом господарського 

володіння, користування і розпорядження. 

4.2. Фінансування СК здійснюється на основі затвердженого щорічного бюджету 

громади.  

4.3. Додаткові джерела фінансування:   

- спонсорські та благодійні кошти;   

- кошти перераховані спортивними організаціями;   

- добровільні пожертвування від юридичних та фізичних осіб та інші кошти;   

- кошти від оренди приміщень;   

- кошти відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування;   

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.   



4.4. Добровільні внески можуть бути як грошовими, так і матеріальними 

цінностями, шляхом передачі їх юридичними та фізичними особами з зарахуванням на 

баланс СК.   

4.5. СК у процесі провадження фінансово-господарської діяльності, як 

неприбуткова організація, не має права розподілу отриманих доходів (прибутків) або 

їх частини серед учасників, його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов'язаних з ними осіб.   

4.6. Доходи (прибутки) СК використовуються виключно для фінансування 

видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених цим Статутом.   

4.7. Матеріально-технічна база СК включає: земельні ділянки, рухоме і нерухоме 

майно, що перебуває в її користуванні.   

4.8. Для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності СК за відсутності 

власної спортивної бази можуть надаватися в користування безоплатно або на 

пільгових умовах спортивні об'єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші 

заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і непогіршення стану таких 

закладів. Порядок надання зазначених об'єктів (споруд) у користування визначається 

та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.   

4.9. СК може організовувати роботу своїх груп чи секцій у приміщеннях 

загальноосвітніх, професійно-технічного навчальних закладів, підприємств, 

організацій,  центрів за місцем проживання, на базі спортивних будівель і стадіонів 

після правового регулювання договірних відносин.   

4.10. В кошторис СК включаються кошти необхідні для його функціонування. 

Нарахування і виплата заробітної плати працівникам СК проводиться відповідно до 

штатного розпису.   

4.11. СК може мати фонд матеріального заохочення, який використовується на 

преміювання команд, спортсменів, які досягли високих спортивних результатів на 

районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, виплату винагороди 

та грошових допомог активістам фізкультурного руху громади та працівникам СК за 

підсумками роботи за звітний період.   

4.12. СК може надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства 

України.   

4.13. СК здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде 

статистичну звітність про свою діяльність відповідно до вимог законодавства.   

4.14. Відповідальність за стан обліку, достовірності та своєчасної здачі 

бухгалтерської та іншої звітності покладається на директора та головного бухгалтера 

СК.   

4.15. Відчуження основних засобів (продаж, списання, передача з балансу на 

баланс, обмін, тощо) СК здійснюється відповідно до чинного законодавства України з 

дозволу міської ради. Одержані в результаті продажу основних засобів кошти є 

власністю територіальної громади та використовуються за рішенням міської ради.   

4.16. Контроль за фінансово-господарською діяльністю та використанням 

коштів здійснюється власником та іншими уповноваженими органами в межах своєї 

компетенції згідно з чинним законодавством України.  

 

5. Права та обов'язки СК 

5.1. СК має право:   



5.1.1. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою діяльність, 

визначати основні напрямки свого розвитку у відповідності зі своїми завданнями і 

цілями.   

5.1.2. Користуватися пільгами, які, згідно з чинним законодавством України, 

надані закладам фізичної культури та спорту.   

5.1.3. Для підвищення якості своєї діяльності, за погодженням з  міським 

головою використовувати кошти, отримані СК в якості добровільних внесків або за 

рахунок надання платних послуг, згідно з затвердженим кошторисом.   

5.1.4. Самостійно укладати договори господарського характеру з суб'єктами 

підприємницької діяльності або іншими юридичними та фізичними особами.  

5.15. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинною 

законодавства України.   

5.1.6. За погодженням з власником приймати участь в діяльності асоціацій та 

інших об'єднань. 

5.1.7. Співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями всіх форм 

власності та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, 

іншими об’єднаннями громадян, окремими громадянами в реалізації проектів щодо 

оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту. 

5.1.8. Розробляти та затверджувати перспективні та поточні планові завдання 

фізкультурно-спортивних заходів. 

5.1.9. Розробляти і формувати штатний розклад, річний кошторис та подавати на  

затвердження Татарбунарському міському голові. 

5.1.10. Заключати господарчі та трудові угоди з підприємствами, організаціями, 

науковими закладами, навчальними закладами, приватними особами на виконання 

робіт, обстеження та розробок, підвищення кваліфікації кадрів, а також надання 

додаткових послуг. 

5.2. СК зобов’язаний: 

5.2.1. Планувати свою діяльність з метою реалізації розвитку фізкультури та 

спорту на території громади. 

5.2.2. Створювати необхідні умови для роботи трудового колективу. 

5.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з 

чинним законодавством України. 

5.2.4. Розробляти і реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення 

кваліфікації кадрів. 

5.2.5. Акумулювати грошові кошти, отримані від самостійної діяльності, та 

витрачати їх в інтересах СК і у відповідності із поставленими завданнями. 

5.2.6. Здійснювати реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів. 

5.2.7. Забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання, 

збереження основних фондів та інших матеріальних цінностей. 

 

6. Управління СК 

 

6.1 Вищим органом управління  СК є засновник, в особі Татарбунарської міської 

ради, яка представляє територіальну громаду міста Татарбунари та діє в її інтересах.  

Татарбунарська  міська рада здійснює управління та контроль за діяльністю  СК через 

свій виконавчий комітет та  міського голову відповідно до їх компетенції. 

 6.2. До виключної компетенції Татарбунарської міської ради в управлінні СК 

входить: 

 6.2.1. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію  СК; 

  6.2.2. Затвердження Положення про СК та внесення змін і доповнень до нього; 



 6.2.3. Визначення відповідно до вимог чинного законодавства України основних 

напрямків та втілення нових форм діяльності СК; 

6.2.4. Татарбунарська міська рада в разі необхідності, може делегувати, частково 

або повністю свої виключні права своєму виконавчому органу - виконавчому комітету 

Татарбунарської міської ради та Татарбунарському міському голові. 

 6.3. Компетенція виконавчого комітету Татарбунарської міської ради: 

 6.3.1. Здійснення контролю за діяльністю СК.  

 6.4. Компетенція Татарбунарського міського голови: 

6.4.1. В установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади 

директора СК. 

6.4.2. Затверджує посадову інструкцію  директора СК; 

6.4.3. Затверджує граничну чисельність, структуру та штатний розпис СК; 

6.4.4. Застосовує заохочення і накладає дисциплінарні стягнення на директора  

СК; 

6.4.5. Здійснює контроль за діяльністю  СК; 

6.5.6. Видає, у межах своєї компетенції, розпорядження організаційно - 

розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання; 

6.5. Безпосереднє керівництво СК здійснює його директор. Директором СК 

може бути призначена особа, яка є громадянином України, з досвідом  організаційної 

роботи, стажем роботи не менше  одного року. 

6.6. Призначення директора СК  і звільнення з посади директора Закладу 

здійснюється розпорядженням  Татарбунарського міського голови відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

6.7. Директор самостійно вирішує питання діяльності СК за винятком тих, що 

віднесені цим статутом до компетенції  інших органів. 

6.8. Директор СК: 

6.8.1. Здійснює керівництво СК, несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на СК завдань, фінансовий і майновий стан СК, визначає ступінь 

відповідальності його працівників. 

6.8.2. Діє без довіреності від імені СК, представляє його в усіх органах, 

установах, закладах і організаціях, підприємствах всіх форм власності. 

6.8.3. Укладає господарські та інші угоди, видає довіреності, відкриває рахунки 

в установах банків. 

6.8.4. Призначає на посади та звільняє з посад працівників СК. 

6.8.5. Затверджує посадові інструкції працівників СК; 

6.8.6. Розпоряджається коштами та іншими матеріальними цінностями 

відповідно до чинного законодавства та цього статуту. 

6.8.7. Видає у межах своєї компетенції накази, обов’язкові для всіх працівників 

СК, організовує і контролює їх виконання. 

6.8.8. Укладає колективний договір з профспілковим комітетом і несе 

відповідальність за його виконання. 

6.8.9. Забезпечує виконання рішень загальних зборів трудового колективу; 

6.8.10. Застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на 

працівників СК. 

6.8.11. Складає плани основних заходів, календар спортивно-масових заходів на 

рік  та подає на затвердження  Татарбунарському міському голові. 

6.8.12. Здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю 

СК, згідно чинного законодавства. 

6.8.13. Щорічно звітує перед виконавчим комітетом Татарбунарської міської 

ради. 



6.8.14. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. 

6.9. Трудовий колектив СК складається з громадян, які приймають участь 

своєю працею в його діяльності. 

6.10. Повноваження трудового колективу СК реалізується загальними зборами 

працівників СК, що скликаються в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік та 

через їх виборчий орган - профспілковий комітет, члени якого обираються у 

встановленому порядку терміном на 5 років. 

6.11. Загальні збори визнаються правомочними при участі в них більше ніж 2/3 

працюючих членів трудового колективу. Рішення загальних зборів приймаються 

більшістю голосів від кількості присутніх, які брали участь в голосуванні, при 

наявності кворуму. 

6.12. Трудовий колектив СК: 

6.12.1. Розглядає і затверджує колективний договір. 

6.12.2. Розглядає і затверджує правила внутрішнього розпорядку. 

6.12.3. Визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам 

соціальних пільг. 

6.12.4. Бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні праці. 

 

7. Члени СК, їх права та обов'язки 

 

7.1.Членами СК можуть бути підприємства, організації, установи, навчальні 

заклади, фізичні особи. 

7.2. Член СК має право: 

7.2.1. Займатися в спортивних секціях, групах здоров'я, виступати в складі 

команди з будь-якого виду спорту, відвідувати тренажерні зали, користуватись 

спортивними спорудами та обладнанням. 

7.2.2. Брати участь у фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах, 

фізкультурних святах, виступати за команди свого колективу, збірної команди СК 

громади в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

7.2.3. Навчатися на курсах і семінарах. 

7.2.4. Безкоштовно використовувати в установленому порядку спортивні 

споруди, інвентар та форму, обладнання СК. 

7.3. Члени СК повинні: 

7.3.1. Виконувати статутні вимоги. 

7.3.2. Сприяти розвитку фізичної культури і спорту, пропаганді здорового 

способу життя. 

7.3.3. Берегти спортивне майно та інвентар. 

 

8. Ліквідація, реорганізація СК 

 

8.1. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію СК приймається власником СК 

відповідно до чинного законодавства України. 

8.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником (власником) або уповноваженим ним органом, а у випадках ліквідації за 

рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження щодо 

управління СК. 

8.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно СК, виявляє його дебіторів і 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його 

засновнику (власнику). 



8.4. Реорганізація СК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення, перетворення. 

8.5. У випадку реорганізації права та обов’язки СК переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

8.6. У разі припинення діяльності СК (у разі його ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані іншій 

неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходів міського 

бюджету. 

 

9. Прикінцеві положення 

 

9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Татарбунарської 

міської ради. 

9.2. Зміни та доповнення підлягають державній реєстрації відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

Про утворення Центру надання 

адміністративних послуг  виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради  
 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
адміністративні послуги»,  з метою покращення якості надання адміністративних 
послуг, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Утворити Центр надання адміністративних послуг  виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради (далі - ЦНАП) як постійно діючий робочий орган при 
виконавчому  комітеті Татарбунарської міської ради. 

 2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради   (додається). 

 3. Покласти керівництво та відповідальність за організацію діяльності ЦНАПу, в 

тому числі за здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення 

діяльності ЦНАПу, на Відділ з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради. 

  4. Внести зміни до Положення про Відділ з питань реєстрації виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням 

Татарбунарської міської ради від 30.03.2016 року № 75 –VІІ, виклавши його в новій 

редакції,  що додається.        
5. Відділу з питань діловодства та контролю-секретаріату ради та виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради з дотриманням вимог Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього 
рішення оприлюднити його на офіційному сайті Татарбунарської міської ради.  

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання 

об’єднання територіальних громад, та соціальних питань. 

 

 Проект рішення підготовлено  виконавчим      

 комітетом (апаратом) міської ради 

 

              

        

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення  Татарбунарської   

                  міської ради 

        від  30.11.2018 

         № _____-VІІ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 

 

1. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради (далі - ЦНАП) утворений з метою забезпечення надання 

адміністративних послуг фізичним та юридичним особам. ЦНАП діє, як постійно 

діючий робочий орган  виконавчого комітету Татарбунарської міської ради. Для 

здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності ЦНАП 

створено Відділ з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 

міської ради, який несе відповідальність за організацію діяльності ЦНАП. 

 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАПу приймається 

Татарбунарською міською радою (далі – місцевою радою). 

 

3. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про 

захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями  

Татарбунарської міської ради, її виконавчого комітету,  розпорядженнями 

Татарбунарського міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-

правовими актами. 

 

4. Основними завданнями ЦНАПу є: 

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за 

мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості 

їх надання; 

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання 

адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП. 

 

5. ЦНАПом забезпечується надання адміністративних послуг через 

адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. 

 Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається 

виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради. Цей перелік включає 

адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

 До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, 

дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту 

звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, 

надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт. 

 



6. У ЦНАПі  може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, 

визначених рішенням  виконавчого комітету Татарбунарської  міської ради. 

 

 Для зручності суб’єктів звернень у центрі відповідно до узгоджених рішень (в 

тому числі з визначенням графіку та інших умов) можуть працювати представники 

суб’єктів надання послуг – елекро-, газо-, водопостачання і водовідведення. 

 

7. У приміщенні ЦНАПу можуть надаватися супутні послуги (виготовлення 

копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, 

надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких 

здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації 

матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення. 

 

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в ЦНАПі, 

звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – 

представника суб’єкта надання адміністративних послуг. 

 

9. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади 

Татарбунарським  міським головою. 

 

Кількість адміністраторів визначається  місцевою радою. 

 

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, 

імені, по батькові та найменування центру. 

 

11. Основними завданнями адміністратора є: 

 

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо 

адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП; 

 

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання 

адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) 

відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг; 

 

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам 

звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про 

відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість 

отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання 

адміністративних послуг; 

 

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх 

надання; 

 

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних 

послуг строку розгляду справ та прийняття рішень; 

 

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом. 

 

12. Адміністратор має право: 

 



1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи 

та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку; 

 

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах 

місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної 

послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про 

захист персональних даних»; 

 

3) інформувати керівника ЦНАПу та суб’єктів надання адміністративних послуг 

про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати 

вжиття заходів до усунення виявлених порушень; 

 

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) 

документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання 

адміністративної послуги; 

 

5) порушувати клопотання перед керівником ЦНАПу щодо вжиття заходів з метою 

забезпечення ефективної роботи ЦНАПу. 

 

13. Керівник ЦНАПу - начальник відділу  з питань реєстрації виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради відповідно до завдань, покладених на ЦНАП: 

 

1) здійснює керівництво роботою ЦНАПу, несе персональну відповідальність за 

організацію діяльності центру; 

 

2) організовує діяльність ЦНАПу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами 

надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи 

ЦНАПу; 

 

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність 

виконання ними обов’язків; 

 

4) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАПу, роботу із засобами 

масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів; 

 

5) сприяє створенню належних умов праці у ЦНАПі, вносить пропозиції міському 

голові та місцевій раді щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАПу; 

 

6) розглядає скарги на дії та бездіяльність адміністраторів, а також у випадках 

передбачених законодавством – на рішення адміністраторів; 

 

7) може здійснювати функції адміністратора; 

 

8) виконує інші повноваження згідно з  актами  законодавства та положенням про 

ЦНАП. 

 

14. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними 



органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або 

організаціями. 

 

15. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг 

суб’єктами звернень в Татарбунарській міській раді можуть бути утворені віддалені

    робочі   місця  адміністраторів, які забезпечують надання 

адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням  виконавчого 

комітету місцевої ради. 

 

19. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАПі становить не менш як п’ять днів 

на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обовязковим для всіх 

адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП. 

 

 ЦНАП не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень 

до двадцятої години. 

 

 Конкретний режим роботи ЦНАПу, включаючи час прийому суб’єктів 

звернення, визначається відповідно до законодавства. 

 

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАПу 

здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел 

дозволених законодавством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 Додаток 

до рішення Татарбунарської міської ради від  

30.03.2016  № 75 –VІІ 

(в редакції рішення Татарбунарської міської 

ради  від 30.11.2018 №  -VІІ) 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ з питань реєстрації виконавчого комітету Татарбунарської  міської  

ради Одеської області 

  

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Відділ з питань державної реєстрації  виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради Одеської області (далі – Відділ) є  структурним підрозділом виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради Одеської області, в якому надаються 

адміністративні послуги суб’єктам звернення. 

  

 1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, 

підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та безпосередньо 

підпорядковується керуючому справами  виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, 

постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Татарбунарської  міської 

ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним 

Положенням та іншими нормативними актами.   

 1.4. Фінансування діяльності Відділу здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Відділ 

володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством 

України. Штатний розпис Відділу затверджує міський голова.  

 1.5. Відділ використовує в роботі бланки, штампи та печатку з власним 

найменуванням. 

 1.6. На посади начальника та працівників Відділу призначаються особи, що 

мають вищу освіту, досвід, знання та вміння, необхідні для роботи в органах місцевого 

самоврядування та у  відповідних сферах  діяльності. Усі працівники Відділу 

приймаються та звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 

 1.7. Виконавчий комітет міської ради створює умови для роботи та підвищення 

кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх службовими приміщеннями, 

телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими 

нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та 

літературою.          

  

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

 

 2.1. Метою Відділу є забезпечення виконання покладених на органи місцевого 

самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень;  реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 



формування, ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону, реалізація 

державної політики у сфері забезпечення організації надання адміністративних послуг 

територіальними органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

державними та комунальними підприємствами через  Відділ.   

 2.2. Основними завданням Відділу є:  

 2.2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно; реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до 

закону. 

 2.2.2. Ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиного 

державного демографічного реєстру. 

 2.2.3. Вдосконалення системи у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, а також реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

формування та ведення реєстру територіальної громади. 

 2.2.4. Розробка та впровадження заходів для скорочення термінів та спрощення 

механізмів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,  формування та ведення  реєстру 

територіальної громади. 

 2.2.5. Надання адміністративних послуг у випадках передбачених 

законодавством. 

 2.2.6. Забезпечення взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг. 

 2.2.7.   Дотримання норм чинного антикорупційного законодавства, уникнення 

конфлікту інтересів та інших корупційних правопорушень під час взаємодій суб’єктів 

звернень та адміністративних органів. 

 2.2.8.   Вжиття заходів до реалізації ефективної політики щодо організації 

якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та місцевими 

адміністративними/дозвільними органами. 

 

  2.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами 

виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними 

комісіями та виконавчими органами, утвореними міською радою її виконавчим 

комітетом, міським головою, підприємствами, організаціями, установами, 

об'єднаннями громадян. 

 

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ 

 

 3.1. У межах своєї компетенції Відділ здійснює повноваження щодо реєстрації 

нерухомого майна:   

 3.1.1. Здійснює державну реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно 

до Закону. 

 3.1.2. Здійснює формування та ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно .  

 3.1.3. Забезпечує взяття та облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до 

Закону.  

 3.1.4. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно. 



 3.1.5. Забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям та облік безхазяйного 

нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру прав. 

 3.1.6. Встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам 

законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже 

зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями. 

 3.1.7. Здійснює формування та ведення реєстраційних справ. 

 3.2. У межах своєї компетенції Відділ здійснює повноваження щодо реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців: 

 3.2.1.  здійснення державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – 

підприємців; 

 3.2.2. вдосконалення системи державної реєстрації, яка сприяє розвитку і 

веденню бізнесу на території міста. 

  3.3. У межах своєї компетенції Відділ здійснює повноваження щодо формування 

та ведення реєстру територіальної громади: 

 3.3.1. формування та ведення Реєстру територіальних громад; 

 3.3.2. реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у 

межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

 3.3.3. передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку 

відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до 

Єдиного державного демографічного реєстру; 

 3.3.4.  зберігання картотек з питань реєстрації фізичних осіб. 

 3.4. Здійснює виконання повноважень у сфері організації надання 

адміністративних послуг територіальними органами державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування через адміністраторів, які здійснюють свої повноваження 

відповідно до вимог Закону України  «Про адміністративні послуги» зокрема: 

- надають суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультації щодо вимог та 

порядку надання адміністративних послуг; 

- приймають від суб’єктів звернень заяви та документи, необхідні для одержання 

адміністративних послуг, здійснюють їх реєстрацію та подання документів (їх копій) 

відповідним адміністративним органам у визначений законом строк; 

- видають  або забезпечують направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам 

звернень результати надання адміністративних послуг; 

- забезпечують документообіг та взаємодію с адміністративними/дозвільними 

органами; 

- формують запити до суб’єктів надання адміністративних послуг з метою отримання 

інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань; 

- здійснюють контроль за додержанням посадовими особами адміністративних органів 

строків розгляду справ та прийняття рішень; 

- проводять інформування посадових осіб відповідного підпорядкування, 

територіального органу, уповноваженого органу про порушення вимог законодавства 

з питань надання адміністративних послуг посадовою особою адміністративного 

органу; 

- здійснюють підготовку пропозицій щодо удосконалення процедури надання 

адміністративних послуг; 

- забезпечують координацію роботи по застосуванню онлайн сервісів для отримання 

адміністративної послуги. 

- забезпечують складання адміністративних протоколів про адміністративні 

правопорушення у випадках передбачених законом. 



 3.5. Вносить пропозиції керівництву міської ради та її виконавчого комітету, 

керівникам виконавчих органів Татарбунарської міської ради, органів виконавчої 

влади, державних та комунальних підприємств щодо удосконалення системи надання 

адміністративних послуг шляхом спрощення та впорядкування процесів та процедур 

через Відділ, взаємодії у сфері надання адміністративних послуг, удосконалення 

роботи Відділу, готує та вносить на розгляд відповідного органу проекти рішень з цих 

питань.  

 3.6. Бере участь в розробці стандартів адміністративних послуг, актів органів 

місцевого самоврядування, в тому числі актів регуляторного характеру та проводить 

попередню експертизу інформаційних карток та технологічних карток, розроблених 

адміністративними/дозвільними органами. 

 3.7. Проводить у межах своїх повноважень аналіз ефективності дії регуляторних 

актів міської ради. вносить пропозиції керівництву міської ради щодо вдосконалення 

таких регуляторних актів та готує обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діючої 

нормативно-провової бази з питань, які належать до компетенції Відділу. 

 3.8. Проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань 

працівників виконавчих органів міської ради, сприяє вивченню чинного 

законодавства, надає роз’яснення іншим виконавчим органам міської ради щодо 

порядку, умов розроблення та застосування стандартів адміністративних послуг, з 

питань що належить до компетенції  Відділу. 

 3.9. Бере участь у роботі дорадчих органів міської ради. 

 3.10. Ініціює створення та функціонування веб-сайтів, на яких розміщується 

інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг. 

 3.11. Надає та реалізує пропозиції із залучення додаткових ресурсів шляхом 

участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів. 

 3.12. Здійснює інформування керівництва міської ради, керівництва 

адміністративних органів про виявленні порушення термінів розгляду та прийняття 

рішень щодо предмету звернення/клопотання, дотримання процедур і стандартів 

надання адміністративних послуг, внесення пропозицій щодо усунення таких 

порушень та причин їх виникнення. 

 3.13. Здійснює постійний моніторинг нормативно – правових актів, що 

регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг і видачі документів 

дозвільного характеру. 

 3.14. Здійснює своєчасний розгляд депутатських запитів, заяв, звернень та скарг 

громадян, підприємств, установ та організацій з питань віднесених до повноважень  

Відділу. 

 3.15. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів  на публічну інформацію з 

питань віднесених до повноважень Відділу, та надання відповідей на такі запити в 

порядку та строки визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації». 

 3.16. Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення міського 

голови, рішень міської ради та виконавчого комітету. 

 3.17. Одержує в установленому порядку від органів влади, підприємств, установ 

та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань згідно з 

чинним законодавством. 

 3.18. В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-

правих актів (проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови), що готуються Відділом. 

 3.19. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, 

що відносяться до компетенції Відділу. 

 3.20. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань. 



 

ІV. КЕРІВНИЦТВО  ВІДДІЛОМ 

 

 4.1. Чисельність працівників та Положення про Відділ затверджуються 

Татарбунарською міською радою, штатний розпис -  міським головою. 

 4.2. Посадові інструкції працівників Відділу у встановленому порядку 

затверджуються міським головою. 

 4.3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з 

посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства.  

 На посаду начальника Відділу призначається особа, яка є громадянином 

України, має  повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра), стаж роботи за фахом на державній 

службі (службі в органах місцевого самоврядування) не менше 3 років або стаж 

роботи за фахом на керівних посада в інших сферах не менше 4 

років.                                               

 4.2. Начальник Відділу:  

-    очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов'язки між 

працівниками та визначає ступінь їх відповідальності; 

- визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності 

роботи Відділу; 

- представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, 

організаціями в Україні та за її межами;  

- несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання 

покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової 

дисципліни;  

- організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів 

Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень міського голови, 

рішень Татарбунарської міської ради і виконавчого комітету; 

- планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи 

міського голови; 

-  може видавати в межах своєї компетенції накази та контролювати їх виконання;  

- подає пропозиції міському голові щодо штатного розпису Відділу, заохочення, 

підвищення рангів, накладення дисциплінарних стягнень на працівників Відділу; 

- розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на 

затвердження  в установленому порядку;  

- звітується про проведену роботу Відділу в порядку, визначеному законодавством 

України; 

- виконує обов’язки  адміністратора Відділу у разі необхідності; 

- діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються 

міським головою.  

 4.3. Начальнику підпорядковуються працівники Відділу відповідно до штатного 

розпису.   

 4.4. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими 

інструкціями, які затверджуються міським головою. 

  

V. ПРАВА ВІДДІЛУ 

 

 5.1. Відділ має право: 



 4.1.1. Отримувати від виконавчих органів Татарбунарської міської ради, 

підприємств, установ і організацій міста інформацію, що належить до компетенції 

Відділу. 

 4.1.2. Представляти Відділ у відносинах з органами державної виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та в судах 

загальної юрисдикції. 

 4.1.3. У разі необхідності, за погодженням із керівниками 

структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, залучати 

працівників для розгляду питань, що належить до компетенції Відділу. 

 4.1.4. Інформувати міського голову у разі покладання на Відділ виконання 

завдань, що не належать до його функцій чи виходять за межи його повноважень, а 

також у випадках  коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не 

надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених на нього 

завдань, з метою вжиття відповідних заходів.  

 4.1.5. Залучати за погодженням з керівником відповідного виконавчого органу 

міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, 

а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до 

покладених на нього завдань.  

 4.1.6. Брати участь в засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій 

міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених 

міською радою, її виконавчими органами, міським головою. 

 4.1.7. Аналізувати звернення громадян та суб’єктів господарювання та вживати 

заходи щодо оптимізації та спрощення процедур надання адміністративних послуг.  

 4.1.8. Створювати за погодженням з іншими виконавчими органами міської 

ради, органами державної виконавчої влади комісії, робочі групи для вивчення питань, 

пов’язаних з діяльністю Віддлу, брати участь у їх роботі. 

 4.1.9. Вносити пропозиції міській раді та її виконавчому комітету, міському 

голові щодо вдосконалення роботи з питань, які відносяться до компетенції Відділу. 

 4.1.10. Залучати за погодженням керівництва міської ради та її виконавчого 

комітету на договірних засадах підприємства, установи, організації, спеціалістів до 

участі в розв’язанні проблем удосконалення роботи Відділу та підпорядкованих 

підрозділів, в наданні консультацій та участі в проведенні експертиз програм і 

проектів, що розробляються з питань, які відносяться до компетенції  Відділу.  

 4.1.11. Звертатись до контролюючих та правоохоронних органів щодо надання 

роз’яснень та консультацій, вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень з 

питань, що належать до компетенції Відділу.  

 4.2. Посадові особи Відділу в ході виконання свої повноважень реалізують 

також інші права, визначені законами України «Про адміністративні послуги», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». 

 4.3. Посадові особи від імені виконавчого комітету міської ради уповноважені 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197 та 

198 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладати 

адміністративні стягнення у вигляді попередження. 

 

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ВІДДІЛУ 

 



 5.1.    Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання 

покладених на Відділ даним положенням повноважень у порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником 

між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях.  

 5.2.    За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу 

притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

 

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку 

відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 

встановленому для його прийняття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження Концепції створення   Центру   

надання   адміністративних послуг 

Татарбунарської міської  ради на 2018 – 2020 

роки.  

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

адміністративні послуги», з метою створення Центру надання адміністративних 

послуг Татарбунарської міської  ради, а також створення належних умов для 

споживачів, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Концепцію створення Центру надання адміністративних послуг  

Татарбунарської міської  ради на 2018 – 2020 роки (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійні комісії з питань 

бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку і з 

питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання 

територіальних громад, та соціальних питань.  

 

 

 

 Проект рішення підготовлено  виконавчим      

 комітетом (апаратом) міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення Татарбунарської  

        міської ради від 30.11.2018 р. 

        №   - VІІ 

 

Концепція 

 створення Центру надання адміністративних послуг в Татарбунарській  

міській раді на 2018-2020 роки  

 

Мета Концепції  
Метою розробки, затвердження та реалізації цієї Концепції є створення рівних 

умов для надання мешканцям громади, незалежно від статті, віку та фізичних 
можливостей необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний способи. 
 

Завдання Концепції 

Завданнями цієї Концепції є:  
- забезпечення отримання громадою повноважень з надання усіх 

адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які 
делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування 
відповідного рівня;  

- створення центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), з 
комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернення та належними 
умовами для роботи посадових осіб органу місцевого самоврядування;  

- забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання адміністративних 

послуг усіма мешканцями  міста Татарбунари, в тому числі завдяки впровадження 

інформаційних технологій;  
- забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх етапах 

створення та функціонування ЦНАП. 
 

Поточний (вихідний) стан 

Реалізація цієї Концепції спрямована на вирішення наступних проблем:  
- отримання мешканцями громади більшості необхідних адміністративних 

послуг здійснюється переважно в  різних органах виконавчої влади,  виконавчих 
органах Татарбунарської міської ради;  

- необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення в міській раді, в 
тому числі кабінетна система прийому, відсутність умов для очікування, в т.ч. для 
окремих груп громадян, як-от відвідувачів з дітьми тощо;  

- відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг в  місті для 
осіб з обмеженими можливостями, інвалідністю, з додатковими потребами та інших 
соціальних груп;  

- погане матеріально-технічне забезпечення виконавчих органів місцевої ради, в 
тому числі брак відповідного технічного обладнання, меблів, програмного 
забезпечення для організації ефективної роботи; 
 

- обмежені прийомні години в окремих спеціалістів та інших посадових осіб 
виконавчих органів місцевої ради;   

- складність залучення персоналу, що відповідає вимогам встановленим 

законодавством, для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у сфері 

державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з Державного 

земельного кадастру;  



- недостатність знань та навичок в окремих спеціалістів виконавчих органів 
місцевої ради, які надають адміністративні послуги;  

- відсутність умов для оплати адміністративних послуг в приміщенні  міської 
ради. 
 

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)  
Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть 

вживатися наступні заходи:  
- удосконалення реалізації  повноважень у сфері реєстрації прав на нерухоме 

майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з 
Державного земельного кадастру;  

- утворення Центру надання адміністративних послуг як постійно діючого 
робочого органу  Татарбунарської міської ради;  

- забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з комфортною 

зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою з обладнаним столиком для 

пеленання, дитячим куточком), технікою, меблями, програмним забезпеченням;  
- забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення ЦНАП для осіб з 

інвалідністю та батьків з візочком;  
- забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних 

заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема щодо політики 
недискримінації;  

- організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до 

власних та делегованих повноважень Татарбунарської міської ради, в тому числі з 

реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, вклейки фото в 

паспорт, державної реєстрації земельних ділянок, видачі документів дозвільного 

характеру  та ін.   
- вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг з видачі 

паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, 

а також надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, 

пенсійного забезпечення; надання послуг підприємств-монополістів у сферах енерго-; 

водо-;  забезпечення;   
- обслуговування в обґрунтованих випадках суб’єктів звернення з особливими 

потребами з виїздом до їх помешкання;  
- організація та використання мобільного (пересувного) офісу для надання 

адміністративних послуг;  
- впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, 

в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, 
розширення переліку електронних послуг;  

- створення належної системи інформування громади про адміністративні 
послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку ЦНАП, сторінку  
виконавчих органів міської ради у соціальних мережах;  

- встановлення платіжного терміналу в ЦНАП.  
В межах виконання зазначених заходів  можуть  використовуватися також 

механізми:  
- співробітництва територіальних громад (спільного надання окремих 

адміністративних послуг; придбання обладнання, створення «мобільного робочого 
місця» тощо);  

- узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; реєстрації земельних 



ділянок; пенсійного забезпечення, організація оперативного документообігу з такими 
органами.  

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи:  
- утворено постійну робочу групу з питань надання адміністративних послуг та 

утворення (модернізації) ЦНАП з метою врахування гендерного підходу та особливих 
потреб окремих категорій населення;  

- вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в 

Україні;  
- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та 

громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації 

надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при розширенні Переліку 

послуг для ЦНАП,  при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП;   
- питання забезпечення гендерної рівності має стати наскрізним питанням 

функціонування ЦНАП.  
Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих 

стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політики захисту 
навколишнього середовища та енергозбереження. 
 

Витрати та джерела їх покриття  
Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані надходження до 

місцевого бюджету у вигляді плати за надання адміністративних послуг 

(адміністративний збір); інші кошти місцевого бюджету; кошти проектів міжнародної 

технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела. 
 
 

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з 
обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану 
заходів та кошторису. 
 

 

Очікувані результати 

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати:  
для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх (більшості) 

необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та 
безбар’єрних умовах в належному ЦНАП;  

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб долучених до надання 
адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення 
кваліфікації;  

для громади загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, 
покращений інвестиційний клімат, максимальні надходження до місцевого бюджету 
за надання адміністративних послуг.  

Наші очікувані стандарти:  
- усі мешканці громади не більше як за 3  роки з дня ухвалення цієї Концепції 

матимуть доступ до основного офісу ЦНАП;  
- організацію роботи ЦНАП  в максимально зручному для населення режимі;  
- надання найважливіших адміністративних послуг за інтегрованим підходом та 

моделлю життєвих ситуацій («народження», «шлюб», «паспорт», «реєстрація бізнесу», 

«переїзд/придбання нерухомості», «придбання земельної ділянки», «житлова 

субсидія», «вихід на пенсію» тощо);  
- можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у 

приміщенні ЦНАП;  



- використання електронної системи керування чергою (за потреби і 

можливості);  
- можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг 

телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин  міської ради. 
 

Термін реалізації – 2018-2020 рр. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 питання порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про внесення змін у рішення Татарбунарської 

міської ради від 05.10.2018 року №711-VII за заявою 

Адирової Ганни Степанівни 

 

 

              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши  

заяву Адирової Ганни Степанівни, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 05.10.2018 року 

№ 711-VІІ, у частині, що стосується гр. Адирової Ганни Степанівни, а саме: 

 у пункті 2 замість слів:  «безоплатно у спільну сумісну власність»,  зазначити слова: 

«у приватну власність». 

 

2. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про внесення змін та доповнень в рішення Татарбунарської 

міської ради від 07.06.2018 року №633-VII щодо 

встановлення ставок земельного податку та орендної плати 

за землю на території Татарбунарської міської ради на 2019 

рік, у зв’язку зі змінами у Класифікації видів цільового 

призначення земель 

 

        Керуючись пунктами 282, 283, абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України та пунктами 24, 35 частини першої статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки»,  Наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства від 23.05.2017, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 

032.07.2017 року за № 814/30682 «Про внесення змін до деяких наказів», розглянувши 

службову записку начальника відділу земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Катанова І.В., Татарбунарська міська рада  
 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни та доповнення у пункті 1 додатку 1 рішення Татарбунарської 

міської ради від 07.06.2018 року №633-VII, а саме: 

1.1. У позиції 02 секції B «Землі житлової та громадської забудови» 

у підрозділі 02.08 цифри «02.01-02.07» замінити цифрами «02.01-02.07, 02.09, 

02.10»; 

      доповнити позицію двома новими підрозділами 02.09, 02.10 такого змісту: 

« 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 



Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

02 Землі житлової забудови 

02.09 Для будівництва і обслуговування 

паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови 

 

1,0000 1,0000   

02.10 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової 
інфраструктури 

0,0500 0,0500   

                                                                                                                               »; 

1.2.  У позиції 03 секції B «Землі житлової та громадської забудови»: 

підрозділ 03.10 викласти у такій редакції: 

« 

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних 
приміщень та ін-ших будівель 
громадської забудови, які 
використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку) 

1,0000 1,0000   

»; 

        у підрозділі 03.14 слова «органів МНС» замінити словами «органів і підрозділів 

ДСНС»; 

    у підрозділі 03.16 цифри «03.01-03.15» замінити цифрами «03.01-03.15, 03.17»; 

   доповнити позицію новим підрозділом 03.17 такого змісту: 

« 

03.17 Для розміщення та експлуатації закладів 
з обслуговування відвідувачів об’єктів 
рекреаційного призначення 

3,0000 3,0000   



»; 

1.3.  У позиції 12 секції J «Землі промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення»: 

     у підрозділі 12.10 цифри «12.01-12.09» замінити цифрами «12.01-12.09, 12.11»; 

    доповнити позицію новим підрозділом 12.11 такого змісту: 

« 

12.11 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів дорожнього сервісу 

3,0000 3,0000   

»; 

1.4. У позиції 15 секції J «Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення»: 

      у підрозділі 15.02 слова «внутрішніх військ МВС" замінити словами 

"Національної гвардії України»; 

      у підрозділі 15.08 цифри «15.01-15.07» замінити цифрами «15.01-15.07, 15.09, 

15.10»; 

     доповнити позицію двома новими підрозділами 15.09, 15.10 такого змісту: 

« 

15.09 Для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать 

до сфери управління МВС 

 

0,0500 0,0500   

15.10 Для розміщення та постійної діяльності 
Національної поліції України, її 
територіальних органів, підприємств, 
установ та організацій, що належать до 
сфери управління Національної поліції 

0,0500 0,0500   

». 

2. Внести зміни у додатку 2 рішення Татарбунарської міської ради від 

07.06.2018 року №633-VII, у частині що стосується Переліку пільг для фізичних та 

юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку
1
:  

у підрозділі 1.2.3 цифри «15.01 - 15.08», замінити цифрами «15.01-15.10». 

 

3.Внести зміни та доповнення у пункті 1 додатку 3 рішення Татарбунарської 

міської ради від 07.06.2018 року №633-VII: 

3.1. У позиції 02 секції B «Землі житлової та громадської забудови» 

у підрозділі 02.08 цифри «02.01-02.07» замінити цифрами «02.01-02.07, 02.09, 

02.10»; 

      доповнити позицію двома новими підрозділами 02.09, 02.10 такого змісту: 



« 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

02 Землі житлової забудови 

02.09 Для будівництва і обслуговування 

паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови 

 

3,0000 3,0000   

02.10 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової 
інфраструктури 

3,0000 3,0000   

                                                                                                                               »; 

3.2.  У позиції 03 секції B «Землі житлової та громадської забудови»: 

підрозділ 03.10 викласти у такій редакції: 

« 

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних 
приміщень та ін-ших будівель 
громадської забудови, які 
використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку) 

3,0000 3,0000   

»; 

        у підрозділі 03.14 слова «органів МНС» замінити словами «органів і підрозділів 

ДСНС»; 

    у підрозділі 03.16 цифри «03.01-03.15» замінити цифрами «03.01-03.15, 03.17»; 

   доповнити позицію новим підрозділом 03.17 такого змісту: 

« 



03.17 Для розміщення та експлуатації закладів 
з обслуговування відвідувачів об’єктів 
рекреаційного призначення 

4,0000 4,0000   

»; 

3.3.  У позиції 11 секції J «Землі промисловості, транспорту, зв’язку , 

енергетики, оборони та іншого призначення: 

доповнити підрозділом 11.02 наступного змісту: 

« 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (виключно бійні та 
пункти забою) 

10,0000 10,0000   

»; 

У позиції 12 секції J «Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення»: 

     у підрозділі 12.10 цифри «12.01-12.09» замінити цифрами «12.01-12.09, 12.11»; 

    доповнити позицію новим підрозділом 12.11 такого змісту: 

« 

 

12.11 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів дорожнього сервісу 

4,0000 4,0000   

»; 

3.4. У позиції 15 секції J «Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення»: 

      у підрозділі 15.02 слова «внутрішніх військ МВС" замінити словами 

"Національної гвардії України»; 



      у підрозділі 15.08 цифри «15.01-15.07» замінити цифрами «15.01-15.07, 15.09, 

15.10»; 

     доповнити позицію двома новими підрозділами 15.09, 15.10 такого змісту: 

« 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

15.09 Для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать 

до сфери управління МВС 

 

3,0000 3,0000   

15.10 Для розміщення та постійної діяльності 
Національної поліції України, її 
територіальних органів, підприємств, 
установ та організацій, що належать до 
сфери управління Національної поліції 

3,0000 3,0000   

 

   4.  Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 
           
          5. Направити копію цього рішення Арцизькій об’єднаній державній 
податковій інспекції Головного  Управління  ДФС в Одеській області протягом 5 
днів з  дня його оприлюднення. 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет (апарат) 

Татарбунарської міської ради. 

 7. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року. 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0307 в м.Татарбунари за 

заявою фізичних осіб – підприємців Веліксара Федора 

Федоровича та Веліксара Сергія Федоровича 

 

        Керуючись статтями 12, 128, 134, 135 Земельного кодексу України, пунктами 

30,34,43 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву фізичних осіб – підприємців Веліксара Федора 

Федоровича та Веліксара Сергія Федоровича, Татарбунарська міська рада  
 

ВИРІШИЛА:  

1. Замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для будівництва та 

експлуатації будівель торгівлі, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0307, 

загальною площею 0,0313 га, на якій є капітальна будівля, що належить фізичним 

особам – підприємцям Веліксару Федору Федоровичу та Веліксару Сергію 

Федоровичу і знаходиться в оренді за договором оренди землі №172 від 02.07.2018 

року (запис про державну реєстрацію № 28414885 від 10.10.2018 року), за адресою: 

Одеська область,  Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького, буд.19/1.  

2. Зобовязати фізичних осіб – підприємців Веліксара Федора Федоровича та 

Веліксара Сергія Федоровича протягом 1(одного) місяця з дня прийняття цього 

рішення укласти з міською радою, в особі міського голови А.П.Глущенка або 

уповноваженої ним особи, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати 

ціни земельної ділянки, зазначеної у пункті 1, в розмірі 20 (Двадцять) відсотків від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка становить станом на 01.01.2018 

року 249103 (Двісті сорок дев’ять тисяч сто три) гривні 24 копійки.  

3. Сума авансового внеску у розмірі 49820 (Сорок дев’ять тисяч вісімсот 

двадцять) гривень 65 копійок сплачується Веліксаром Ф.Ф. та Веліксаром С.Ф., 

пропорційно часткам нерухомого майна, яке знаходиться у їх володінні, на рахунок 

Татарбунарської міської ради, зазначений у договірі про оплату авансового внеску, і 

зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від 

укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не 

повертається. 

4.Уповноважити міського голову А.П.Глущенка укласти з переможцем конкурсу 

договір на проведення робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

зазначеної у пункті 1 цього рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  



15 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:0047 в м.Татарбунари за 

заявою фізичної особи – підприємця Гетманця Юрія 

Олександровича  

 

 

        Керуючись статтями 12, 128, 134, 135 Земельного кодексу України, пунктами 

30,34,43 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Гетманця Юрія 

Олександровича, Татарбунарська міська рада  
 

ВИРІШИЛА:  

1. Замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для будівництва та 

експлуатації будівель торгівлі, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0047, 

загальною площею 0,0184 га, на якій є капітальна будівля, що належить фізичній особі 

– підприємцю Гетманцю Юрію Олександровичу, і знаходиться в оренді за договором 

оренди землі №183 від 04.10.2018 року (запис про державну реєстрацію № 28502376 

від 17.10.2018 року), за адресою: Одеська область,  Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Князева, буд.33.  

2. Зобовязати фізичну особу – підприємця Гетманця Юрія Олександровича, 

протягом 1(одного) місяця з дня прийняття цього рішення укласти з міською радою, в 

особі міського голови А.П.Глущенка або уповноваженої ним особи, договір про 

оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, зазначеної у 

пункті 1, в розмірі 20 (Двадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, яка становить станом на 01.01.2018 року 127614 (Сто двадцять сім тисяч 

шістсот чотирнадцять ) гривень 54 копійки.  

3. Сума авансового внеску у розмірі 25522 (Двадцять п’ять тисяч п’ятсот  

двадцять дві) гривні 91 копійка сплачується фізичною особою – підприємцем 

Гетманцем Юрієм Олександровичем, на рахунок Татарбунарської міської ради, 

зазначений у договірі про оплату авансового внеску, і зараховується до ціни продажу 

земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу 

земельної ділянки сума авансового внеску не повертається. 

4.Уповноважити міського голову А.П.Глущенка укласти з переможцем конкурсу 

договір на проведення робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

зазначеної у пункті 1 цього рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  



16 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0313 в м.Татарбунари за 

заявою Чобану Анатолія Федотовича  

 

        Керуючись статтями 12, 128, 134, 135 Земельного кодексу України, пунктами 

30,34,43 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву Чобану Анатолія Федотовича, Татарбунарська міська 

рада  
 

ВИРІШИЛА:  

1. Замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для будівництва та 

експлуатації будівель торгівлі, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0313, 

загальною площею 0,0518 га, на якій є капітальна будівля, що належить гр.Чобану 

Анатолію Федотовичу і знаходиться в оренді за договором оренди землі №184 від 

16.10.2018 року, за адресою: Одеська область,  Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. 23 Серпня, буд.24-в.  

2. Зобовязати гр.Чобану Анатолія Федотовича, протягом 1(одного) місяця з дня 

прийняття цього рішення укласти з міською радою, в особі міського голови 

А.П.Глущенка або уповноваженої ним особи, договір про оплату авансового внеску в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки, зазначеної у пункті 1, в розмірі 20 (Двадцять) 

відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка становить станом на 

01.01.2018 року 388003 (Триста вісімдесят вісім тисяч три ) гривні 69 копійки.  

3. Сума авансового внеску у розмірі 77600 (сімдесят сім тисяч  шістсот) гривні 

74 копійки сплачується гр.Чобану Анатолієм Федотовичем, на рахунок 

Татарбунарської міської ради, зазначений у договірі про оплату авансового внеску, і 

зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від 

укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не 

повертається. 

4.Уповноважити міського голову А.П.Глущенка укласти з переможцем конкурсу 

договір на проведення робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

зазначеної у пункті 1 цього рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 



17 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

Про припинення продажу земельних ділянок комунальної 

власності в межах м. Татарбунари у 2019 році  
 

Керуючись статями 12, 128, 134, 135 Земельного кодексу України, Бюджетного 

кодексу України, пунктами 30, 34, 43 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 32 Закону України «Про оренду землі», 

Татарбунарська міська рада  

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Припинити тимчасово з 01.01.2019 року до 01.11.2019 року продаж 

земельних ділянок комунальної власності в межах м.Татарбунари, на які укладені 

договора оренди землі і речове право зареєстроване, у зв’язку із завершенням 

формування зведеного бюджету на 2019 рік. 

 

2. Пункт 1 цього рішення не розповсюджується на земельні ділянки, по яким 

у 2018 році прийняті рішення щодо проведення незалежної експертної  грошової 

оцінки. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Грабовенко 

Любові Іванівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», розглянувши клопотання Грабовенко Любові Іванівни, Татарбунарська 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Грабовенко Любові Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тіниста, будинок 19. Площа земельної 

ділянки - 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0262. 

               2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Грабовенко 

Любові Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тіниста, будинок 19, площею - 0,1000 га, 

з кадастровим номером 5125010100:02:001:0262. 

  3. Зобов`язати Грабовенко Любов Іванівну: 

 3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

 3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

 3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 



19 питання порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Богатирчук 

Галини Василівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», розглянувши клопотання Багатирчук Галини Василівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Богатирчук Галині Василівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 2-в, з площею 

земельної ділянки - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1253. 

        

        2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Богатирчук 

Галині Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 2-в, з площею земельної 

ділянки - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1253. 

  

 3.    Зобов`язати Богатирчук Галину Василівну: 

 3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

 3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

 3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

 



20 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Маліцької 

Віри Михайлівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», розглянувши клопотання Маліцької Віри Михайлівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Маліцьккій Вірі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити Лісового, будинок 24, з площею 

земельної ділянки - 0,0674 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1263. 

               2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Маліцькій 

Вірі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити Лісового, будинок 24, з площею 

земельної ділянки - 0,0674 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1263. 

  3.    Зобов`язати Маліцьку Віру Михайлівну: 

 3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

 3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

 3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 



21 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Байлук 

Наталі Олександрівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», розглянувши клопотання Байлук Наталі Олександрівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Байлук Наталі Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тіниста, будинок 33, з площею 

земельної ділянки - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0264. 

        

        2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Байлук Наталі 

Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тіниста, будинок 33, з площею 

земельної ділянки - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0264. 

  

 3.    Зобов`язати Байлук Наталю Олександрівну: 

 3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

 3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

 3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 



22 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Піштой 

Світлани Валеріївни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», розглянувши клопотання Піштой Світлани Валеріївни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Піштой Світлані Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Відрадна, будинок 10, з площею 

земельної ділянки - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1280. 

        

        2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Піштой 

Світлані Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Відрадна, будинок 10, з площею 

земельної ділянки - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1280. 

  3.    Зобов`язати Піштой Світлану Валеріївну: 

 3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

 3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

 3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

    

 

 



23 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для надання в оренду за клопотанням 

Кириленко Ганни Антоніни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про 

оренду землі», розглянувши клопотання та технічну документацію Кириленко Ганни 

Антонівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Кириленко Ганні 

Антонівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 25. Площа земельної 

ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1276. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Кириленко Ганні 

Антонівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 25. Площа земельної 

ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1276. 

 

3.   Зобов`язати Кириленко Ганну Антонівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 

ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

   

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

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 

Разінкіної Світлани Іванівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та 

технічну документацію Разінкіної Світлани Іванівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Разінкіній Світлані 

Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 8. Площа 

земельної ділянки 0,0687 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1273. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно приватну власність гр. Разінкіній 

Світлані Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 8, площею - 

0,0687 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1273. 

 

3.Зобов`язати Разінкіну Світлану Іванівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  



            

25 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

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 

Черби Олександра Гавриловича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та 

технічну документацію Черби Олександра Гавриловича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чербі Олександру 

Гавриловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Леона Попова, будинок 13. Площа 

земельної ділянки 0,0780 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1274. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Чербі 

Олександру Гавриловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Леона Попова, будинок 13, площею - 

0,0780 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1274. 

 

3. Зобов`язати Чербу Олександра Гавриловича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

         

 Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

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 Данільченко Ольги Михайлівни  

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та 

технічну документацію Данільченко Ольги Михайлівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Данільченко Ользі 

Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 77. Площа земельної 

ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0263. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Данільченко 

Ользі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 77, площею - 0,1000 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0263. 

 

3.   Зобов`язати Данільченко Ольгу Михайлівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

          



27 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для надання в 

оренду за клопотанням Алєксєєнка Євгена Юрійовича та 

Лозан Лариси Юріївни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про оренду 

землі», розглянувши клопотання та технічну документацію Алєксєєнка Євгена 

Юрійовича та Лозан Лариси Юріївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Алєксєєнку Євгену 

Юрійовичу та Лозан Ларисі Юріївні,  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Татарбунарського повстання, 

будинок 41. Площа земельної ділянки 0,0645 га, кадастровий номер 

5125010100:02:003:1250. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 49(сорок дев’ять) років 

гр.Алєксєєнку Євгену Юрійовичу та Лозан Ларисі Юріївні,  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Татарбунарського повстання, будинок 41, площею - 0,0645 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1250. 

 

 3.   Зобов`язати Алєксєєнка Євгена Юрійовича та Лозан Ларису Юріївну: 

 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 

ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

          

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для надання в 

оренду за клопотанням Чумаченка Бориса Миколайовича та 

Ушакової Ганни Миколаївни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про оренду 

землі», розглянувши клопотання та технічну документацію Чумаченка Бориса 

Миколайовича та Ушакової Ганни Миколаївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чумаченку Борису 

Миколайовичу та Ушаковій Ганні Миколаївні,  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Садова, 

будинок 5, площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1262. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 49(сорок дев’ять) років гр. 

Чумаченку Борису Миколайовичу та Ушаковій Ганні Миколаївні,  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Садова, будинок 5, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1262. 

 

3.Зобов`язати Чумаченка Бориса Миколайовича та Ушакову Ганну Миколаївну: 

 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 

ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

          

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

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 Монастирської Галини Данилівни 

та Монастирської Нінель Яківни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши клопотання та 

технічну документацію Монастирської Галини Данилівни та Монастирської Нінель 

Яківни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Монастирській 

Галині Данилівні та Монастирській Нінель Яківні,  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Соборна, 

будинок 17, з площею земельної ділянки 0,0781 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0319. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову власність 

(по ½ кожному) гр. Монастирській Галині Данилівні та Монастирській Нінель Яківні,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Соборна, будинок 17, з площею земельної ділянки 0,0781 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0319. 

 

3.Зобов`язати Монастирську Галину Данилівну та Монастирську Нінель Яківну: 

 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

          

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

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 Меленчук Раїси Павлівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши клопотання та 

технічну документацію Меленчук Раїси Павлівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Меленчук Раїсі 

Павлівні,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 48, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1182. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність, гр. Меленчук 

Раїсі Павлівні,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 48, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1182. 

 

3.Зобов`язати Меленчук Раїсу Павлівну: 

 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

          



31 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

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 Попович Софії Георгіївни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши клопотання та 

технічну документацію Попович Софії Георгіївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Попович Софії 

Георгіївні,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 56, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0258. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність, гр. Попович 

Софії Георгіївні,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 56, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0258. 

 

3.Зобов`язати Попович Софію Георгіївну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

          



32 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

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 Федорова Анатолія Трохимовича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши клопотання та 

технічну документацію Федорова Анатолія Трохимовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Федорову Анатолію 

Трохимовичу,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Ізмаїльська, будинок 24-а, з площею 

земельної ділянки 0,0631 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1247. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність, гр. Федорову 

Анатолію Трохимовичу,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Ізмаїльська, будинок 24-а, з площею 

земельної ділянки 0,0631 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1247. 

 

3.Зобов`язати Федорова Анатолія Трохимовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

          



33 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

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 Веліксар Алли Порфирівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126  Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши клопотання та 

технічну документацію Веліксар Алли Порфирівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Веліксар Аллі 

Порфирівні,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 26, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1254. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність, гр. Веліксар Аллі 

Порфирівні,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 26, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1254. 

 

3.Зобов`язати Веліксар Аллу Порфирівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  



         34 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для надання в 

оренду за клопотанням Табачек Галини Антонівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про 

оренду землі», розглянувши клопотання та технічну документацію Табачек Галини 

Антонівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Табачек Галині 

Антонівні,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Космонавтів, будинок 7, площа 

земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1265. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Табачек Галині 

Антонівні,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Космонавтів, будинок 7, площа 

земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1265. 

 

3.Зобов`язати Табачек Галину Антонівну: 

 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 

ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

          

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для надання в 

оренду за клопотанням Беседенка Миколи Миколайовича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про 

оренду землі», розглянувши клопотання та технічну документацію Беседенка Миколи 

Миколайовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Беседенку Миколі 

Миколайовичу,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Шкільна, будинок 9, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1272. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Беседенку 

Миколі Миколайовичу,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Шкільна, будинок 9, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1272. 

 

3.Зобов`язати Беседенка Миколу Миколайовича: 

 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 

ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

          

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

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 Семенюка Дмитра 

Олександровича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши клопотання та 

технічну документацію Семенюка Дмитра Олександровича, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Семенюку Дмитру 

Олександровичу,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, будинок 38-а, з площею 

земельної ділянки 0,0638 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0266. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Семенюку 

Дмитру Олександровичу,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, будинок 38-а, з площею 

земельної ділянки 0,0638 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0266. 

 

3.Зобов`язати Семенюка Дмитра Олександровича: 

 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

          

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

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 Луговацького Олександра 

Вікторовича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши клопотання та 

технічну документацію Луговацького Олександра Вікторовича, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Луговацькому 

Олександру Вікторовичу,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, будинок 8, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0265. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Луговацькому 

Олександру Вікторовичу,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, будинок 8, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0265. 

 

3.   Зобов`язати Луговацького Олександра Вікторовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

          

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

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 Ніколаєнка Володимира 

Яковлевича та Ніколаєнко Ганни Якимівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши клопотання та 

технічну документацію Ніколаєнка Володимира Яковлевича та Ніколаєнко Ганни 

Якимівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Ніколаєнку 

Володимиру Яковлевичу та Ніколаєнко Ганні Якимівні,  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Нагорна, будинок 27, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0267. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову власність 

(по ½ кожному) гр. Ніколаєнку Володимиру Яковлевичу та Ніколаєнко Ганні 

Якимівні,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 27, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0267. 

 

3.   Зобов`язати Ніколаєнка Володимира Яковлевича та Ніколаєнко Ганну 

Якимівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

          

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду в 

м.Татарбунари за клопотанням публічного 

акціонерного товариства «УКРТЕЛЕКОМ» 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», Законом України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані 

документи публічного акціонерного товариства «УКРТЕЛЕКОМ», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років публічному акціонерному 

товариству «УКРТЕЛЕКОМ» із земель комунальної власності з цільовим 

призначенням: 13.01, для розміщення та експлуатації обєктів і споруд 

телекомунікацій, для експлуатації комплексу нежитлових будівель, орієнтовною 

площею 0,3056 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Центральна, будинок 25.  

 

2.  Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ» надати 

розроблений проект землеустрою на затвердження сесії міської ради.  

 

3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 



40 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду в 

м.Татарбунари за клопотанням товариства з 

обмеженою відповідальністю «ОДЕСА-МОТОР-

СЕРВІС» 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», Законом України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані 

документи товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСА-МОТОР-СЕРВІС», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років товариству з обмеженою відповідальністю 

«ОДЕСА-МОТОР-СЕРВІС» із земель комунальної власності з цільовим призначенням 

12.11, для розміщення та експлуатації обєктів дорожнього сервісу, для експлуатації 

комплексу пункту технічного обслуговування, орієнтовною площею 0,258 га, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кілійська, 

будинок 17.  

 

2.  Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСА-МОТОР-

СЕРВІС» надати розроблений відповідно до містобудівної документації проект 

землеустрою на затвердження сесії міської ради.  

 

3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 



41 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду в 

м.Татарбунари за клопотанням публічного 

акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ 

БАНК» 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126  Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», Законом України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані 

документи публічного акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років публічному акціонерному 

товариству «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК» із земель комунальної власності з 

цільовим призначенням: В.03.09, для будівництва та обслуговування будівель 

кредитно – фінансових установ, для експлуатації нежитлової будівлі, орієнтовною 

площею 0,0426 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 38.  

2. Зобов`язати публічне акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ 

БАНК»  надати розроблений у відповідності до містобудівної документації проект 

землеустрою на затвердження сесії міської ради.  

3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 



42 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду в 

м.Татарбунари за клопотанням Кічука Іллі 

Васильовича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», Законом 

України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані документи Кічука Іллі 

Васильовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр.Кічуку Іллі Васильовичу із 

земель комунальної власності з цільовим призначенням: В.03.15, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, для експлуатації нежитлової 

будівлі, орієнтовною площею 0,0900 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 14-ж.  

 

2.  Зобов`язати гр. Кічука Іллю Васильовича  надати розроблений відповідно до 

містобудівної документації проект землеустрою на затвердження сесії міської ради.  

 

3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 



43 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про внесення змін до договорів оренди землі в 

м.Татарбунари за клопотанням фізичної особи – 

підприємця Головатої Алли Євгенівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», Законом України «Про оренду землі», розглянувши клопотання та надані 

документи фізичної особи – підприємця Головатої Алли Євгенівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести змін до договору оренди землі від 29.12.2014 року №94 (запис про 

державну реєстрацію від 22.01.2015 року №8524452) на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02: 003:0014 для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, для експлуатації та обслуговування 

майнового комплексу хлібокомбінату, площею 1,1944 га, за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, 51 (стара назва  Дімітрова) на підставі договорів 

оренди приміщень хлібозаводу, а саме: 

у тексті та реквізитах договору щодо орендаря доповнити словами та цифрами: 

«фізична особа – підприємець Головата Алла Євгенівна», у розділі реквізити «без 

ідентифікаційного номеру, паспорт КЕ №766072, виданий 31.10.1997 року  

Татарбунарським РВ УМВС України в Одеській Області»; 

У пункті 7 замість слів та цифр: «строком на 44(Сорок чотири) роки, починаючи з 

дати його державної реєстрації», зазначити «терміном до 30.04.2019 року». 

 

2. Внести зміни до договору оренди землі від 29.12.2014 року №95 (запис про 

державну реєстрацію від 22.01.2015 року №8528213) на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:0015 для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, для експлуатації та обслуговування 

майнового комплексу хлібокомбінату, площею 0,0596 га, за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, 51 (стара назва  Дімітрова)  на підставі договорів 

оренди приміщень хлібозаводу, а саме: 

у тексті та реквізитах договору щодо орендаря доповнити словами та цифрами: 

«фізична особа – підприємець Головата Алла Євгенівна», у розділі реквізити «без 

ідентифікаційного номеру, паспорт КЕ №766072, виданий 31.10.1997 року  

Татарбунарським РВ УМВС України в Одеській Області»; 



У пункті 7 замість слів та цифр: «строком на 44(Сорок чотири) роки, починаючи з 

дати його державної реєстрації», зазначити «терміном до 30.04.2019 року». 

 

3.Зобов`язати фізичну особу – підприємця Головату Аллу Євгенівну:       

3.1.Здійснити державну реєстрацію додаткових угод до договорів оренди на 

земельні ділянки зазначені у пунктах 1 та 2 цього рішення.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

 

Про поновлення на новий термін дії договору оренди 

землі в м.Татарбунари за клопотанням фізичної особи – 

підприємця Бутвінської Лідії Іллівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», Законом України «Про оренду землі», розглянувши клопотання та надані 

документи фізичної особи – підприємця Бутвінської Лідії Іллівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Поновити терміном до 01.01.2020 року фізичній особі – підприємцю 

Бутвінській Лідії Іллівні дію договору оренди землі від 22.10.2000 року №156 щодо 

земельної ділянки комунальної власності для експлуатації та обслуговування будівель 

торгівлі – магазину «Александр», площею 0,0093 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, на розі вул. Лесі Українки -вул.Перемоги.  

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про припинення дії договорів оренди землі в 

м.Татарбунари за клопотаннями громадян: Безушенко 

Валентини Калинівни, Гажа Людмили Вікторівни, 

Далуцької Олександри Василівни, Лисого Віталія 

Григоровича  

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», Закону України «Про оренду землі», розглянувши клопотання та надані 

документи громадян: Безушенко Валентини Калинівни, Гажа Людмили Вікторівни, 

Далуцької Олександри Василівни, Лисого Віталія Григоровича, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити гр. Безушенко Валентині Калинівні  дію договору оренди землі 

№ 176 від 23.07.2018 року (запис про державну реєстрацію від 24.07.2018 року 

№27274849), з цільовим призначенням: В.02.01., для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1232, площею земельної ділянки  - 0,0610 га, 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Кооперативна, будинок 87, у звязку з переходом права власності на житловий будинок 

до іншої особи. 

 

 

2. Припинити гр. Гажа Людмили  Вікторівні  дію договору оренди землі № 

178 від 25.07.2018 року (запис про державну реєстрацію від 15.08.2018 року 

№27582346), з цільовим призначенням: В.02.01., для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:0255, площею земельної ділянки  - 0,1000 га, 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, 

будинок 39, у звязку з переходом права власності на житловий будинок до іншої 

особи. 

 

3. Припинити гр. Далуцькій Олександрі Василівні  дію договору оренди 

землі № 153 від 26.01.2018 року (запис про державну реєстрацію від 31.01.2018 року 

№24707851), з цільовим призначенням: В.02.01., для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1194, площею земельної ділянки  - 0,1000 га, 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, 



будинок 108, у звязку з переходом права власності на житловий будинок до іншої 

особи. 

 

4. Припинити гр. Лисому Віталію Григоровичу  дію договору оренди землі 

№ 185 від 16.10.2018 року (запис про державну реєстрацію від 17.10.2018 року 

№28439697), з цільовим призначенням: В.02.01., для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1216, площею земельної ділянки  - 0,1000 га, 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Шевченко, 

будинок 3, у звязку з переходом права власності на житловий будинок до іншої особи. 

 

5. Зобов`язати заявників здійснити державну реєстрацію угод щодо 

припинення права оренди на землю. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про укладання тимчасової угоди користування 

земельною ділянкою в м. Татарбунари за клопотанням 

гр. Мельника Олександра Георгійовича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, Цивільного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», розглянувши 

клопотання та надані документи Мельника Олександра Георгійовича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Укласти з Мельником Олександром Георгійовичем тимчасову угоду 

користування земельною ділянкою терміном 30.11.2019 року щодо земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

торгівлі, загальною площею 0,1062 га, з них під забудовою - площею 0,0183 га та рілля 

- площею 0,0879 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул.Центральна, 39, кадастровий номер 5125010100:02:004:0294.  

 

2. Зобовязати відділ земельних відносин виконавчого комітету(апарату) 

Татарбунарської міської ради здійснити державну реєстрацію права комунальної 

власності на земельну ділянку площею 0,1062 га, з цільовим призначенням В.03.07, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0294, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.Центральна, 39.  

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята сесія VIІ скликання 

 

Про вилучення земельної ділянки в м. Татарбунари за 

клопотанням Фролова Ігоря Миколайовича та  надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою за клопотанням 

Чернявського Івана Миколайовича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши клопотання та правовстановлюючі 

документи Фролова Ігоря Миколайовича, Чернявського Івана Миколайовича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вилучити з користування гр. Фролова Ігоря Миколайовича до земель 

запасу земельну ділянку за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вулиця Польова,76, загальною площею 0,12 га (з них, 0,10 - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та 0,02 га - для ведення особистого підсобного господарства), 

який відводився з фонду колгоспу ім. Татарбунарського повстання, згідно протоколу 

№4 від 13.03.1991 року, у зв’язку з добровольною відмовою. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Чернявському Івану Миколайовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Польова, будинок 76.  

 

3.  Зобов`язати гр. Чернявського Івана Миколайовича надати розроблений 

відповідно до містобудівної документації проект землеустрою на затвердження сесії 

міської ради.  

 

4. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 

5. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  


