
 

 
 

Татарбунарська міська рада 
 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

35 сесії 7 скликання 

(засідання сесії 07.06.2019 року о 14.00 

спільне засідання постійних депутатських 

комісії  04.06.2019 о 14.00)  

 
 

 

 



 

 

Порядок дений  тридцять п’ятої сесії сьомого скликання 

 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2019 року. 

2. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30.11.2018 року               

№ 724-VIІ «Про міський бюджет на 2019 рік» 

3. Про   надання   дозволу   на   списання основних засобів з балансу виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради. 

4. Про об’єднання вулиць Жовтнева та Енгельса та підтвердження їх 

перейменування на вулицю Гімназична.   

     5. Про передачу в оренду комунального майна - нежитлових приміщень нежитлової    

будівлі розташованої в м. Татарбунари вул. Центральна, 50 

6. Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради. 

7. Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради. 

8. Про затвердження  Програми зайнятості населення міста Татарбунари на 2019-

2020 роки. 

     9. Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-         

     підприємців  на 2020 рік. 

10. Про встановлення  туристичного  збору  на 2020 рік. 

11. Про встановлення ставок земельного податку на землю, пільг зі сплати 

земельного податку та ставок орендної плати за землю на 2020 рік на території 

Татарбунарської міської ради. 

12. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінного від земельної ділянки на території Татарбунарської міської ради на 2020 

рік. 

13. Про встановлення ставки збору за місця паркування транспортних засобів на 

території Татарбунарської міської ради на 2020 рік. 

14. Про встановлення транспортного податку на території Татарбунарської міської 

ради, щодо граничного розміру транспортного податку на 2020 рік. 

15. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0313 за заявою фізичної особи підприємця Мільчевої З.М. та про 

затвердження ціни продажу і проекту договору купівлі – продажу цієї земельної 

ділянки за заявою Чобану Анатолія Федотовича. 

16. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0307 за заявою фізичної особи підприємця Мільчевої З.М. та про 

затвердження ціни продажу і проекту договору купівлі – продажу цієї земельної 

ділянки за заявою фізичних осіб – підприємців Веліксара Федора Федоровича та 

Веліксара Сергія Федоровича. 

17. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0037 за заявою фізичної особи підприємця Мільчевої З.М. та про 



затвердження ціни продажу і проекту договору купівлі – продажу цієї земельної 

ділянки за заявою гр. Дімогло Руслана Ілліча. 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачі у власність та в оренду за клопотанням Римського Євгенія Леонідовича, 

Орляк Тетяни Іванівни, Фьодорової Любові Іванівни, Арсеній Жанни 

Володимирівни, Семенюка Віктора Дмитровича, Семенюк Людмили Анатоліївни, 

Друзенка Василя Валентиновича. 

19. Про затвердження проекту землеустрою землеустрою Державного навчального 

закладу «ТАТАРБУНАРСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ АГРАРНЕ УЧИЛИЩЕ» 

Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 

Міністерства освіти і науки України. 

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду в м. Татарбунари за клопотанням  Чумаченко Людмили 

Василівни. 

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж міста Татарбунари Татарбунарського району Одеської області.  

22. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 30.11.2018 року 

№ 759- VІІ за заявою Андрієнко Ганни Іванівни.  

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду в м. Татарбунари за клопотанням  Головатої Алли 

Євгеніївни. 

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Татарбунари за клопотанням  Будей Василю 

Георгійовичу. 

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Татарбунари за клопотанням  Чебану Людмили 

Федорівни. 

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду в м.Татарбунари за клопотанням АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО». 

27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування в м. Татарбунари за клопотанням 

ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ  

«І.КОЖЕДУБА 32». 

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Татарбунари за клопотанням: Поліщук Анни Ігорівни. 

29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок за клопотанням Комунального некомерційного підприємства 

«ТАТАРБУНАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» Татарбунарської 

районної ради Одеської області. 

30. Різне. 

 

 

 

 

 



 

1 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про підсумки виконання міського  

бюджету за І квартал 2019 року 
 

Заслухавши інформацію «Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 

2019 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 І квартал 2019 року» взяти до відома. 

2. Затвердити виконання міського бюджету за І квартал 2019 року по доходах 

всього в сумі 4 352 030,38 грн., в тому числі по доходам загального фонду – 

4 248 013,42 грн. та доходам спеціального фонду 104 016,96  грн. (додаток 1). 

3. Затвердити виконання міського бюджету за І квартал 2019 року по видаткам 

всього у сумі 6 793 285,85 грн., в тому числі  по видаткам загального фонду –

4 403 455,08 грн. та по видаткам спеціального фонду – 2 389 830,77 грн.  (додаток 2). 

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        Додаток 1 

        до рішення  міської ради 

        від  " ___"   _____  2019 року 

        №    ____ - VII  

Звіт про виконання доходної частини  міського бюджету за І квартал 2019 року за класифікацією доходів 

        грн.   

  Показники 

 

Затвер

джено 

план з 

урахув

анням 

змін 

у тому числі 

Викон

ано 

у тому числі 

Викон

ання 

до 

плану 

., % 

у тому числі 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Д О Х О Д И                   

10000

000 

Податкові 

надходження 

4 567 

198,00 

4 554 

199,00 

12 

999,00 

4 053 

711,69 

4 037 

461,47 

16 

250,22 
88,76 88,65 125,01 

11000

000 

Податки на доходи, 

податок на 

прибуток, податки 

на збільшення 

ринкової вартості 

21 

833,00 

21 

833,00 
  

5 

426,00 

5 

426,00 
  24,85 24,85   

11020

200 

Податок на прибуток 

підприємств 

комун.власності 

21 

833,00 

21 

833,00 
  

5 

426,00 

5 

426,00 
  24,85 24,85   

13030

000 

Рентна плата за 

користування 

надрами 

      419,47 419,47         

13030

100 

Рентна плата за 

користування 

надрами для 

видобування 

корисних копалин 

загальнодержавного 

значення 

      419,47 419,47         

14000

000 

Внутрішні  податки 

на товари  та 

послуги  

1 147 

527,00 

1 147 

527,00 
  

144 

526,11 

144 

526,11 
  12,59 12,59   

14040

000 

Акцизний податок  з 

реалізації субєктами 

господар.роздріб.торг

івлі  підакцизних 

товарів  

121 

627,00 

121 

627,00 
  

144 

526,11 

144 

526,11 
  118,83 118,83   

14020

000 

Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 

240 

800,00 

240 

800,00 
              

14030

000 

Акцизний податок з 

ввезених в Україну 

підакцизних товарів 

(продукції) 

785 

100,00 

785 

100,00 
              



18000

000 

Місцеві податки і 

збори 

3 384 

839,00 

3 384 

839,00 
  

3 887 

089,89 

3 887 

089,89 
  114,84 114,84   

18010

000 
Податок на майно 

948 

791,00 

948 

791,00 
  

990 

938,26 

990 

938,26 
  104,44 104,44   

18010

100 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений 

юридичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

200,00 200,00   22,31 22,31   11,16 11,16   

18010

200 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

960,00 960,00   433,00 433,00   45,10 45,10   

18010

300 

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

нежитлової 

нерухомості 

6 

900,00 

6 

900,00 
  

3 

344,30 

3 

344,30 
  48,47 48,47   

18010

400 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений 

юридичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

нежитлової 

нерухомості 

11 

448,00 

11 

448,00 
  

6 

948,69 

6 

948,69 
  60,70 60,70   

18010

500 

Земельний податок з 

юридичних осіб 
171 

556,00 

171 

556,00 
  

160 

022,79 

160 

022,79 
  93,28 93,28   

18010

600 

Орендна плата з 

юридичних осіб 

377 

035,00 

377 

035,00 
  

368 

784,96 

368 

784,96 
  97,81 97,81   

18010

700 

Земельний податок з 

фізичних осіб 
84 

585,00 

84 

585,00 
  

92 

387,02 

92 

387,02 
  109,22 109,22   

18010

900 

Орендна плата з 

фізичних осіб 
296 

107,00 

296 

107,00 
  

352 

745,19 

352 

745,19 
  119,13 119,13   

18011

000 

Транспортний 

податок з фізичних 

осіб 

                  

18011

100 

Транспортний 

податок з юридичних 

осіб 
      

6 

250,00 

6 

250,00 
        

18020

000 

Збір за місця для 

паркування 

трансп.засобів  

15 

750,00 

15 

750,00 
  

17 

164,00 

17 

164,00 
  108,98 108,98   

18030

000 
Туристичний збір 

2 

490,00 

2 

490,00 
  

2 

365,00 

2 

365,00 
  94,98 94,98   

18030

200 

Туристичний збір, 

сплачений фізичними 

особами 

2 

490,00 

2 

490,00 
  

2 

365,00 

2 

365,00 
  94,98 94,98   



18050

000 
Єдиний податок 

2 417 

808,00 

2 417 

808,00 
  

2 876 

622,63 

2 876 

622,63 
  118,98 118,98   

18050

300 

Єдиний податок з 

юридичних осіб 
476 

436,00 

476 

436,00 
  

395 

251,11 

395 

251,11 
  82,96 82,96   

18050

400 

Єдиний податок з 

фізичних осіб 

1 738 

074,00 

1 738 

074,00 
  

2 412 

795,27 

2 412 

795,27 
  138,82 138,82   

80505

00 

Єдиний податок з 

сільськогосподарськи

х товаровиробників, у 

яких частка 

сільськогосподарсько

го товаровиробництва 

за попередній 

податковий (звітний) 

рік дорівнює або 

перевищує 75 

відсотків" 

203 

298,00 

203 

298,00 
  

68 

576,25 

68 

576,25 
  33,73 33,73   

19000

000 

Інші податки та 

збори 

12 

999,00 
  

12 

999,00 

16 

250,22 
  

16 

250,22 
125,01   125,01 

19010

000 

Екологічний 

податок 

12 

999,00 
  

12 

999,00 
16 

250,22 
  

16 

250,22 
125,01   125,01 

19010

100 

Надходження від 

викидів 

забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря 

стаціонарними 

джерелами 

забруднення 

12 

000,00 
  

12 

000,00 

15 

863,30 
  

15 

863,30 
132,19   132,19 

19010

200 

Надходження від 

скидів забруднюючих 

речовин 

безпосередньо у водні 

об'єкти 

                  

19010

300 

Надходження від 

розміщення відходів у 

спеціально 

відведених для цього 

місцях чи на об'єктах, 

крім розміщення 

окремих видів 

відходів як вторинної 

сировини 

999,00   999,00 386,92   386,92 38,73   38,73 

19090

100 

Кошти, що 

передаються 

(отримуються), як 

компенсація із 

загального фонду 

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 

            
#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/0

! 



акцизного податку з 

виробленого в 

Україні та ввезеного 

на митну територію 

України пального до 

бюджетів місцевого 

самоврядування" 

20000

000 

Неподаткові 

надходження 

293 

191,74 

205 

425,00 

87 

766,74 

293 

318,69 

205 

551,95 

87 

766,74 
100,04 100,06 100,00 

21000

000 

Доходи від власності 

та 

підприєм.діяльності 

8 

745,00 

8 

745,00 
  

6 

122,00 

6 

122,00 
  70,01 70,01   

21010

300 

Частина чистого 

прибутку(доходу)ко

мунальних 

унітарних 

підприємств 

                  

21080

000 
Інші надходження 

8 

745,00 

8 

745,00 
  

6 

122,00 

6 

122,00 
  70,01 70,01   

21081

100 

Адміністративні 

штрафи та інші 

санкції 

8 

745,00 

8 

745,00 
  

1 

372,00 

1 

372,00 
  15,69 15,69   

21081

500 

Адміністративні 

штрафи та штрафні 

санкції за порушення 

законодавства у сфері 

виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів  

      
4 

750,00 

4 

750,00 
        

22000

000 

Адміністративні 

збори та 

платежі,доходи від 

некомерційної 

господ.діяльності 

196 

680,00 

196 

680,00 
  

199 

231,57 

199 

231,57 
  101,30 101,30   

22010

000 

Плата за надання 

адміністративних 

послуг 

177 

240,00 

177 

240,00 
  

178 

397,28 

178 

397,28 
  100,65 100,65   

22010

300 

Адміністративний 

збір за проведення 

державної реєстрації 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань, 

                  

22012

500 

Плата за надання 

інших 

адміністративних 

послуг 

149 

760,00 

149 

760,00 
  

156 

776,60 

156 

776,60 
  104,69 104,69   

22012

600 

Адміністративний 

збір за державну 

реєстрацію речових 

прав на нерухоме 

майно та їх 

обтяжень 

27 

480,00 

27 

480,00 
  

21 

620,68 

21 

620,68 
  78,68 78,68   

22080

000 

Надходження від 

орендної плати за 

користування 

цілісним майновим 

комплексом та 

іншим державним 

майном 

16 

200,00 

16 

200,00 
  

10 

792,04 

10 

792,04 
  66,62 66,62   



22080

400 

Надходження від 

орендної плати за 

користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

майном, що перебуває 

в комунальній 

власності 

16 

200,00 

16 

200,00 
  

10 

792,04 

10 

792,04 
  66,62 66,62   

22090

000 
Державне мито 

3 

240,00 

3 

240,00 
  

10 

042,25 

10 

042,25 
  309,95 309,95   

22090

100 

Державне мито, що 

сплачується за 

місцем розгляду та 

оформлення 

документів, у тому 

числі за оформлення 

документів на 

спадщину і дарування 

240,00 240,00   131,25 131,25   54,69 54,69   

22090

200 

Державне мито, не 

віднесене до інших 

категорій 

                  

22090

400 

Державне мито, 

пов'язане з видачею 

та оформленням 

закордонних 

паспортів (посвідок) 

та паспортів 

громадян України 

3 

000,00 

3 

000,00 
  

9 

911,00 

9 

911,00 
  330,37 330,37   

24000

000 

Інші неподаткові 

надходження 
      198,38 198,38         

24060

000 
Інші надходження                   

24060

300 
Інші надходження       198,38 198,38         

24170

000 

Надходження коштів 

пайової участі у 

розвитку 

інфраструктури 

населеного пункту 

                  

25000

000 

Власні 

надходж.бюджетних 

установ 

87 

766,74 
  

87 

766,74 

87 

766,74 
  

87 

766,74 
100,00   100,00 

25010

000 

Надходження від 

плати за послуги, що 

надаються 

бюджетними 

установами згідно з їх 

основною діяльністю  

87 

766,74 
  

87 

766,74 

87 

766,74 
  

87 

766,74 
100,00   100,00 

25010

200 

Надходження 

бюджетних установ 

від додаткової 

(господарської) 

діяльності 

980,00   980,00 980,00   980,00 100,00   100,00 



25020

200 

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 

86 

786,74 
  

86 

786,74 

86 

786,74 
  

86 

786,74 
100,00   100,00 

30000

000 

Доходи від операцій 

з капіталом 
      

5 

000,00 

5 

000,00 
        

31010

200 

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 

невідомі 

      
5 

000,00 

5 

000,00 
        

31000

000 

Надходження від 

продажу основного 

капіталу 

            
#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/0

! 

31010

000 

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,власни

ки яких не відомі 

            
#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/0

! 

31010

200 

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 

            
#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/0

! 

31030 Кошти від             #ДЕЛ/ #ДЕЛ/ #ДЕЛ/0



000 відчуження майна 0! 0! ! 

33000

000 

Кошти від продажу 

землі і 

нематеріальних 

активів 

            
#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/0

! 

33010

000 

Кошти від продажу 

землі  
            

#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/0

! 

33010

100 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарсь

кого призначення, що 

перебувають у 

державній або 

комунальній 

власності, та 

земельних ділянок, 

які знаходяться на 

території Автономної 

Республіки Крим 

            
#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/0

! 

                
#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/0

! 

                
#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/0

! 

                
#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/0

! 

                
#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/0

! 

  Разом доходів 
4 860 

389,74 

4 759 

624,00 

100 

765,74 

4 352 

030,38 

4 248 

013,42 

104 

016,96 
89,54 89,25 103,23 

                      

  

Всього доходів 
4 860 

389,74 

4 759 

624,00 

100 

765,74 

4 352 

030,38 

4 248 

013,42 

104 

016,96 
89,54 89,25 103,23 

            

Начальник відділу, 

головний бухгалтер Л.С.Лютикова      
  

           

Виконавець : Лютикова Л.С.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята п’ята 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 30.11.2018 року     № 

724-VIІ «Про  міський   бюджет на 2019 рік»: 

 1.1. до додатку 2 «Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік» 

відповідно до додатку 1 до цього рішення (додається); 

 1.2. до додатку 3 «Розподіл видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019 

рік» відповідно до додатку 2 до цього рішення (додається); 

 1.3. до додатку 6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році» 

відповідно до додатку 3 до цього рішення (додається). 

   

 2. 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 30.11.2018 року № 724-VIІ 

«Про міський бюджет на 2019 рік» 



 
   Додаток №1   

   до рішення  міської ради від __.06.2019  № ___ -VII  
      

Зміни до Фінансування міського бюджету м. 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 6 

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 48800,00 -48800,00 -48800,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 

0,00 48800,00 -48800,00 -48800,00 

208100 На початок періоду 0,00       

208200 На кінець періоду 0,00       

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

0,00 48800,00 -48800,00 -48800,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00       

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 48800,00 -48800,00 -48800,00 

602100 На початок періоду 0,00       

602200 На кінець періоду 0,00       

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

0,00 48800,00 -48800,00 -48800,00 

      

 Міський голова   А.П.Глущенко  

Вик.: Лютикова Л.С.     
 

 

 

 



            
Додаток № 2 

до рішення  

міської ради від 

__.06.2019  № 

___ - VII     

 

             

Зміни до РОЗПОДІЛУ  

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік  

               (грн.)  

Код 
програмної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван
ня місцевих 

бюджетів 

Код 
Типов

ої  
програ

мної 
класи
фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
місцев

их 
бюдже

тів 

Код  
функці
ональн

ої 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
бюдже

ту 

Найменування 
головного 

розпорядника, 
відповідального 

виконавця, бюджетної 
програми або 

напряму видатків 
згідно з  ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ 

Кошти 
що 

перед
аютьс

я із 
загаль
ного 
до 

спец 

Усього 
видатки 

споживан
ня 

з них 

видат
ки 

розви
тку 

Усього 

у тому 
числі  

бюджет 
розвитку 

видат
ки 

спож
иван

ня 

з них 

  
в
и
д
а
т
к
и
 
р
о
з
в
и
т
к
у 

  



оплат
а 

праці 

кому
наль

ні 
послу
ги та 
енерг
оносії 

оплата 
праці 

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергоно
сії 

   

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

0100     
Державне 

управління 
30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 

  

0111 111 150 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

діяльності обласної 

ради, районної ради, 

районної у місті ради 

(у разі її створення), 

міської, селищної, 

сільської рад 

30000 30000                   30000 

  

6000     

Житлово-

комунальне 

господарство 

18800,00 18800,00 0,00 0,00 0,00 
-

120000,00 

-

120000,00 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

-

101200,

00 

-

12000

0,00 

0116013 6013 0620 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

48800,00 48800,00   0,00 0,00 
-

120000,00 

-

120000,00 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

-

71200,0

0 

-

12000

0,00 

      
 в тому числі КП 

"Водопостачальик" 
48800,00 48800,00       

-

120000,00 

-

120000,00 
        

-

71200,0

0 

-
1200

00,00 

0116030 6030 0620 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів 

-30000,00 -30000,00                   

-

30000,0

0 

  

7000     
Економічна 

діяльність 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71200,00 71200,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

71200,0

0 

7120
0,00 



0117330 7330 0443 

Будівництво1 інших 

об'єктів соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

комунальної власності 

0,00         71200,00 71200,00         
71200,0

0 

7120
0,00 

      
 в тому числі КП 

"Водопостачальик" 
                      0,00   

      Усього 48800,00 48800,00 0,00 0,00 0,00 -48800,00 -48800,00 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 
0,00 

-

48800

,00 

                 

 
Міський 
голова      А.П.Глущенко        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

Додаток № 3 

до рішення   від ___06.2019 № __ -VII    

Зміни до розподілу  коштів бюджету розвитку за об"єктами  у 2019 році 

          
 

 

(тис. 

грн.)/грн. 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код  

Типо

вої 

прогр

амної 

класи

фікац

ії 

видат

ків та 

креди

туван

ня 

місце

вих 

бюдж

етів 

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника, 

відповідального виконавця, 

бюджетної програми  

згідно з типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів 

Назва об’єкта 

відповідно  до проектно- 

кошторисної 

документації  

Строк 

реаліз

ації 

обьєк

та 

(рік 

почат

ку і 

завер

шенн

я) 

Загальна 

вартість 

обьєкта , 

грн 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку

,грн 

Рівень 

будівельної 

готовності 

обьєкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду,% 

6000 
    

Житлово-комунальне 

господарство 

      -120 000,0 
  

0116013/3210 

    

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

Придбання машини для 

прочистки каналізації ( 

КП "Водопостачальник") 

    -135 000,0 

  



0116013/3210       
Придбання засувок 
флянцевих (КП 

"Водопостачальник") 

    15 000,0 
  

7000     Економічна діяльність 
      71 200,0   

0117330/3210 7330 0443 

Будівництво1 інших об'єктів 

соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 

власності 

Будівництво монолітного 

фундаменту під 

водонапірну башню, за 

адресою: м. Татарбунари, 

вул. Суворова, 41/1 (КП 

"Водопостачальник") 

    

65 600,0   

0117330/3210 7330 0443 

Будівництво1 інших об'єктів 

соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 

власності 

Будівництво монолітного 

фундаменту під 

водонапірну башню, за 

адресою: м. Татарбунари, 

вул. Борисівська,19/1 (КП 

"Водопостачальник") 

    

65 600,0   

1173330/3210 7330 0443 

Будівництво1 інших об'єктів 

соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 

власності 

Виготовлення проектно-

кошторисної 

документації по об'єкту 

"Будівництво 

свердловини в м. 

Татарбунари Одеської 

області" (КП 

"Водопостачальник") 

    

-60 000,0   

      Всього        -48 800,0   

         

  
Міський 

голова  
А.П.Глущенко    

 

Вик. Лютикова 

Л.С. 
   

     

 

 



 

3 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про   надання   дозволу   на   списання  

основних засобів з балансу виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради 

 

 

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

Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 08.11.2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання 

об’єктів державної власності», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 1. У зв’язку з фізичною зношеністю, недоцільністю ремонту та таких, що 

непридатні для використання надати дозвіл на списання основних засобів з балансу 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради відповідно відомості про майно, 

що пропонується до списання, яка додається до цього рішення (додаток 1). 

 

 2. Начальнику відділу, головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) міської ради  Лютиковій Л.С. забезпечити списання 

зазначених в п. 1 цього рішення основних засобів відповідно норм чинного 

законодавства. 

 

 3. 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 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення сесії міської ради 

 від ___06.2019 року № __ -VII    
 

ВІДОМОСТІ 

про майно, що пропонується до списання 

№ 

п/

п 

Найменування 

Рік випуску (рік 

введення в 

експлуатацію) 

Номер Інформація про 

проведення 

модернізації, 

модифікації, 

добудови, 

дообладнання 

Вартість 

здійснених 

капітальних 

інвестицій, 

реконструкці, 

грн. 

Первісна 

(переоці 

нена) вартість, 

грн 

Сума 

нарахуван 

ня зносу грн. 

Балансова 

(залишкова) 

варті 

сть, грн. 

Інвентар 

ний 

Завод 

ський 

1 Компютер 1999 101490004  -  немає  немає 2475,00 2475,00 0,00 

2 Компютер 2001 101490005    немає  немає 4909,00 4909,00 0,00 

3 Компютер 2000 101490006   немає  немає 6265,00 6265,00 0,00 

4 Принтер 2005 101490007   немає  немає 1826,00 1826,00 0,00 

5 Принтер 2001 101490008   немає  немає 2400,00 2400,00 0,00 

6 Ксерокс 2007 101490009   немає  немає 1694,00 1694,00 0,00 

7 Монітор 2009 101490012   немає  немає 1091,00 1091,00 0,00 

8 Системний блок 2001 101490019   немає  немає 2171,00 2171,00 0,00 

9 Монітор 2008 101490026   немає  немає 1760,00 1618,04 142,00 

10 Компютер в зборі 2003 101490027   немає  немає 2400,00 2208,00 192,00 

11 Монітор 2012 101490028   немає  немає 1371,00 1257,75 113,00 

12 Принтер 2011 101490042   немає  немає 1800,00 1275,00 525,00 

13 Системний блок 2014 101490047   немає  немає 4283,00 2997,28 1286,00 

14 Системний блок 2012 101490051   немає  немає 6500,00 2490,50 4010,00 

15 Принтер 2015 101490052   немає  немає 5200,00 2379,00 2821,00 

16 Проектор 2000 101490124   немає  немає 2434,00 2434,00 0,00 

17 Відеоплеєр 1998 10160005   немає  немає 135,00 99,36 36,00 

18 ДВД програвач 1998 10160008   немає  немає 234,00 168,45 66,00 

19 Кіноекран 1999 10160010   немає  немає 837,00 607,83 229,00 

20 УСУ 1999 10160011   немає  немає 569,00 411,97 157,00 

21 Фільтр імпульс 2012 11136106   немає  немає 39,00 19,50 19,50 

22 Принтер 2001 11136130   немає  немає 484,00 242,00 242,00 

23 УПС 2011 11136131   немає  немає 324,00 162,00 162,00 

24 УПС 2011 11136132   немає  немає 390,00 195,00 195,00 

25 Модем 2016 11136152   немає  немає 664,00 332,00 332,00 



26 УПС 2011 11136160   немає  немає 368,00 184,00 184,00 

27 УПС 2011 11136176   немає  немає 414,00 207,00 207,00 

28 Фільтр імпульс 2015 11136189   немає  немає 62,00 31,00 31,00 

29 Телефони 2011 11136197   немає  немає 792,00 396,00 396,00 

30 УПС 2011 11136204   немає  немає 609,00 304,50 304,50 

31 УПС 2011 11136219   немає  немає 860,00 430,00 430,00 

32 Корпус КДЕ-3 2000 11136273   немає  немає 250,00 125,00 125,00 

33 Комутатор 2016 11136296   немає  немає 286,00 143,00 143,00 

34 Комутатор 2017 11136297   немає  немає 205,00 102,50 102,50 

35 Комутатор 2017 11136338   немає  немає 338,00 169,00 169,00 

36 Вай-фай адаптер 2017 11136404   немає  немає 260,00 130,00 130,00 

37 Принтер 2012 11136409   немає  немає 5650,00 2825,00 2825,00 

38 Принтер 2011 11136499   немає  немає 4180,00 2090,00 2090,00 

39 Маршрутизатор 2015 11136526   немає  немає 650,00 325,00 325,00 

40 ибп 300 в 2014 11136640   немає  немає 1350,00 675,00 675,00 

41 Монітор 2011 11136619   немає  немає 1067,00 533,50 533,50 

42 ЮСБ 2010 11136612   немає  немає 158,00 79,00 79,00 

43 ЮСБ 2010 11136613   немає  немає 155,00 77,50 77,50 

44 ЮСБ 2010 11136614   немає  немає 197,00 98,50 98,50 

45 Перехідник 2010 11136615   немає  немає 108,00 54,00 54,00 

46 ЮСБ 2010 11136616   немає  немає 158,00 79,00 79,00 

47 

Духовий оркестр 
№1(труби) 18шт. 

1998 

101490054   немає  немає 2087,00 2087,00 0,00 

48 

Духовий оркестр 
№2(барабани) 3шт. 

1998 

101490055   немає  немає 953,00 953,00 0,00 

49 

Духовий оркестр 
№3(ел.інстр.)18шт. 

1998 

101490056   немає  немає 4687,00 4687,00 0,00 

50 Гітара б/у 1998 11136203   немає  немає 204,00 102,00 102,00 

51 Ел.лічильник 2017 11136485   немає  немає 2450,00 1225,00 1225,00 

52 Телефон 2000 11136050   немає  немає 94,00 47,00 47,00 

53 Телефон 2000 11136060   немає  немає 70,00 35,00 35,00 

54 ЮСБ 2016 11136498   немає  немає 222,00 111,00 111,00 

55 Мишка бездротова 2017 11136617   немає  немає 168,00 84,00 84,00 

56 Діркопробивач 2017 11136618   немає  немає 111,75 55,87 55,87 

57 Мишка бездротова 2017 11136622   немає  немає 160,00 80,00 80,00 

58 Мишка бездротова 2017 11136623   немає  немає 160,00 80,00 80,00 

Головний бухгалтер ________________________________________                                            _______________________________Л.С.Лютикова



 

4 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про об’єднання вулиць Жовтнева та Енгельса 

та підтвердження їх перейменування на вулицю 

Гімназична   
 

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, частини першої статі 59 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 7 частини першої 

статті 8 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 

власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій», враховуючи лист ДП «Національні інформаційні системи» Одеська 

філія від 25.03.2019 №1100/30-59, розпорядження міського голови «Про 

перейменування вулиць, провулків, площ, парків в м. Татарбунари Одеської області» 

від 18.02.2016 № 25-р, Татарбунарська міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 
1. Об’єднати вулицю Жовтневу, яка має непарну порядкову нумерацію будинків з № 1 

до № 31 з вулицею Енгельса, яка має парну нумерацію будинків з № 2 до № 38, з 

єдиною назвою, та підтвердити їх назву - вулиця Гімназична.   

2. Доручити виконавчому комітету Татарбунарської міської ради звернутися до ДП 

«Національні інформаційні системи» Одеська філія щодо внесення нової назви вулиця 

Гімназична  в заміну вулиць Жовтнева та Енгельса  в словник вулиць населених 

пунктів та вулиць іменованих об’єктів Державного реєстру прав. 

3. 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 
 

 

 

 

 

 



 

5 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про передачу в оренду комунального майна -  

нежитлових приміщень в нежитлової будівлі  

розташованої в м. Татарбунари вул. Центральна, 50 

та доручення міському голові укласти додаткову угоду 

до договору оренди комунального майна щодо 

зменшення терміну оренди 

 
         Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи лист головного управління держпродспоживслужби в Одеській області 

від 13.05.2019 за №3526/13/22 , керуючись Положенням про передачу в оренду 

комунального майна територіальної громади затвердженого рішенням 

Татарбунарської міської рад від 25.02.2011 року № 87-VІ, з метою ефективного 

використання комунального майна Татарбунарська міська рада, 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

     1. Затвердити проект договору про передачу в оренду комунального майна 

нежитлових приміщень в нежитлової будівлі розташованої в м. Татарбунари по вул. 

Центральна, 50 

     2. Передати  в оренду строком на 2 роки, 11 місяців 25 днів, комунальне майно 

Татарбунарської міської ради  нежитлові приміщення в нежитловій будівлі 

розташованої в м. Татарбунари по вул. Центральна, 50, а саме: № 1 коридор – 6,9 кв. 

м, № 2 кабінет – 14.7 кв. м., № 6 кабінет – 11,3 кв. м., № 7 кабінет- 13.1 кв. м., № 8 

санвузол – 2,8 кв. м., загальною  площею – 48.8  кв.м. - Одеській обласній організації 

ВГО «Комітет виборців України», в особі голови Бойко А.М. 

     3. Провести розрахунок орендної плати відповідно до методики розрахунку та 

порядку використання плати за оренду майна (додаток №3)  до «Положення про 

оренду мана,що належить до комунальної власності територіальної громади міста». 

    4. Одеській обласній організації ВГО «Комітет виборців України»,  відшкодовувати 

витрати на утримання орендованих приміщень згідно наданих виконавчим комітетом 

Татарбунарської міської ради розрахунків. 

     5.  Доручити міському голові Глущенко А.П. укласти додаткову угоду з Головним 

управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області щодо зменшення терміну 

оренди та припинення орендних відносин. 

     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.   

 



 

6 питання порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження переліку адміністративних 

послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 

 

 

     Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 

«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,  

Переліком адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг, затвердженим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р (в редакції розпорядження від 11.10.2017 № 

782-р), рішенням Татарбунарської міської ради від 30.11.2018 № 731-VII «Про 

утворення Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради», Татарбунарська міська рада 

 

     ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради в новій 

редакції (додається). 

2. Делегувати виконавчому комітету Татарбунарської міської ради повноваження 

щодо розробки й затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг згідно затвердженого Переліку. 

3. В термін до 10.06.2019 р. відділу з питань реєстрації виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради розробити та подати на затвердження інформаційні та 

технологічні картки адміністративних послуг згідно затвердженого Переліку. 

4. Відділу з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 

міської ради забезпечити: 

4.1. Координацію діяльності щодо розробки та узагальнення інформації про 

інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг; 

4.2. Організацію надання адміністративних послуг відповідно до затверджених 

інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг; 

4.3. Раз на півріччя здійснювати моніторинг та контроль за дотриманням критеріїв 

інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг, вносити відповідні 

зміни та доповнення при потребі; 



 

4.4. Доступність інформаційних карток адміністративних послуг для суб’єктів 

звернень у Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради та на офіційному сайті Татарбунарської міської ради. 

5. 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 сесії Татарбунарської       

                                                                                                                                                   міської ради  

                                                                                                                                                   від  07. 06. 2019 року  

                   № 

 

 

 

 

Перелік адміністративних послуг, що надаються через  

Центр надання адміністративних послуг  

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  

 

 

 

№ з/п 
Код 

послуги 
Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти України, якими 

передбачено надання адміністративної 

послуги 

01.  Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців 

1.  01-01 Реєстрація місця проживання/перебування особи Закон України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» 

2.  01-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи 

3.  01-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи 

4.  01-04 Видача довідки зняття з реєстрації місця проживання 

5.  01-05 Внесення до паспорта громадянина України зміни назви 

вулиці 



 

6.  01-06 Видача довідки про склад сім’ї (про склад зареєстрованих 

у житловому приміщенні осіб) 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям» 

02.  Паспортні послуги* 

7.  02-01 Вклеювання до паспорта громадянина України (у формі 

книжечки) фотокартки при досягненні громадянином 25- 

або 45-річного віку 

Положення про паспорт громадянина України 

та про паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон, затверджене постановою 

Верховної Ради України від 26.06.1992 № 

2503-ХІІ 

8.  02-02 Оформлення та видача паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (у 

тому числі термінове оформлення) 

Закони України: «Про порядок виїзду з 

України і в’їзду в Україну громадян України» 

 

Закон України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» 

 

Положення про паспорт громадянина України 

та про паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон, затверджене постановою 

Верховної Ради України від 26.06.1992 № 

2503-ХІІ 

 

9.  02-03 Оформлення та видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм вперше після 

досягнення 14-річного віку 

10.  02-04 Оформлення та видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта 

громадянина України у формі книжечки 

11.  02-05 Оформлення та видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта 

громадянина України у формі картки  

12.  02-06 Оформлення та видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у разі втрати або 

викрадення паспорта громадянина України  



 

13.  02-07 Оформлення та видача паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 

замість втраченого або викраденого  

Закони України: «Про порядок виїзду з 

України і в’їзду в Україну громадян України» 

Закон України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» 

Положення про паспорт громадянина України 

та про паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон, затверджене постановою 

Верховної Ради України від 26.06.1992 № 

2503-ХІІ 

 

14.  02-08 Оформлення та видача паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у 

зв’язку з обміном  

15.  02-09 Оформлення та видача паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 

дитини (у тому числі термінове оформлення)  

03. Державна реєстрація актів цивільного стану * 

16.  03-01 Державна реєстрація народження Цивільний кодекс України; 

Сімейний кодекс України; 

Закон України «Про державну реєстрацію 

актів цивільного стану» 

17.  03-02 Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх 

поновлення та анулювання 
18.  03-03 Державна реєстрація зміни імені 

 19.  03-04 Державна реєстрація шлюбу 

20.  03-05 Державної реєстрації розірвання шлюбу 

21.  03-06 Державної реєстрації смерті 

 04. Реєстрація нерухомості 

22.  04-01 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 



 

23.  04-02 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме 

майно, обтяження права на нерухоме майно, іпотеки 

обтяжень» 

24.  04-03 Скасування запису Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

 

25.  04-04 Внесення змін до записів Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 

26.  
04-05 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

27.  04-06   Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

 
05.  Реєстрація бізнесу 

28.  05-01 Державна реєстрація припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті. 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців» 

29.  05-02 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної 

особи (крім громадського формування). 

30.  05-03 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення юридичної особи (крім громадського 

формування). 

31.  05-04 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної 

особи (крім громадського формування). 

32.  05-05 Державна реєстрація переходу юридичної особи на 

діяльність на підставі модельного статуту (крім 

громадського формування). 



 

33.  05-06 Державна реєстрація переходу юридичної особи з 

модельного статуту на діяльність на підставі власного 

установчого документа формувань (крім громадського 

формування). 
34.  05-07 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну 

особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про 

яку не містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (крім громадського формування). 

35.  05-08 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну 

особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, 

відомості про яку не містяться в в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 

 

36.  05-09 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань, виписки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань у паперовій формі для 

проставлення апостиля 

 

37.  05-10 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ юридичної особи (крім 

громадського формування). 

 

38.  05-11 Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського 

формування). 

 



 

39.  05-12 Державна реєстрація припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням 

 

40.  05-13 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу 

- підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців» 

41.  05-14 Державна реєстрація фізичної особи - підприємця  

42.  05-15 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації (крім громадського формування) 

 

43.  05-16 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 

результаті її реорганізації (крім громадського 

формування). 

 

44.  05-17 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування). 

 

45.  05-18 Державна реєстрація припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування). 

 

46.  05-19 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, 

у тому числі змін до установчих документів юридичної 

особи (крім громадських формувань). 

 

06.  Земельні питання 

47.  06-01 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки 

(паю) 

Земельний кодекс України 



 

48.  06-02 Погодження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

Земельний кодекс України.  

Закон України «Про землеустрій» 

49.  06-03 Видача довідки про наявність у Державному земельному 

кадастрі відомостей про одержання у власність земельної 

ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним 

видом її цільового призначення (використання). 

Земельний кодекс України 

50.  06-04 Прийняття рішення про: передачу у власність, надання у 

постійне користування та оренду земельних ділянок, що 

перебувають у комунальній власності 

51.  06-05 Прийняття рішення про: 

- припинення права власності на земельну ділянку у разі 

добровільної відмови власника землі на користь держави 

або територіальної громади; - припинення права 

постійного користування земельною ділянкою у разі 

добровільної відмови землекористувача 

Земельний кодекс України 

52.  06-06 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

53.  06-07 Прийняття рішення про продаж земельних ділянок 

комунальної власності (за зверненням особи) 

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

54.  06-08 Надання згоди розпорядників земельних ділянок 

комунальної власності на поділ та об'єднання таких 

ділянок 

Закон України «Про землеустрій» 



 

55.  06-09 Затвердження технічної документації: з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки у межах населених 

пунктів - з економічної оцінки земель - з бонітування 

ґрунтів  

Закони України «Про оцінку земель» 

Закон України «Про Державний земельний 

кадастр» 

56.  06-10 Передача (виділення) у власність, надання у постійне 

користування або оренду земельної ділянки, що перебуває 

у комунальній власності 

Земельний кодекс України.  

Закон України «Про оренду землі»  

Закон України «Про державний земельний 

кадастр» 
57.  06-11 Продаж земельної ділянки комунальної власності (за 

зверненням особи) 

Закон України «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності» 

58.  06-12 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 

(громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної 

приватизації 

Земельний кодекс України, Закон України «1 

Іро місцеве самоврядування в Україні» 

 Закон України «Про землеустрій» 

Закон України «Про фермерське 

господарство» 

59.  06-13 Передача земельної ділянки у користування за проектом 

землеустрою щодо її відведення 

Земельний кодекс України.  

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні».  

Закон України «Про оренду землі» 
60.  06-14 Поновлення (продовження) договору оренди землі 

(договору оренди земельної ділянки, договору на право 

тимчасового користування землею (в тому числі, на 

умовах оренди) 

61.  06-15 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини 

у разі добровільної відмови орендаря (в межах населених 

пунктів). 

62.  06-16 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена 

в одержанні в користування земельної ділянки 

Земельний кодекс України.  

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 



 

63.  06-17 Надання земельної ділянки у власність громадянину 

(громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні 

безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм 

безоплатної приватизації 

Закон України «Про землеустрій» 

64.  06-18 Надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки 

65.  06-19 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та 

передача в оренду земельної ділянки 

 

66.  06-20 Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди 

земельної ділянки, договору на право тимчасового 

користування землею (в тому числі на умовах оренди) 

Цивільний Кодекс України 

 

Закон України «Про оренду землі» 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

67.  06-21 Припинення права власності на земельну ділянку або її 

частину у разі добровільної відмови власника на користь 

територіальної громади 

Земельний кодекс України 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 
68.  06-22 Припинення права постійного користування земельною 

ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови 

землекористувача 

69.  06-23 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для послідуючого 

продажу 



 

70.  06-24 Зміна цільового призначення земельної ділянки, що 

перебуває у власності або користуванні 

 

71.  06-25 Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше 

сформованих земельних ділянок комунальної або 

державної власності 

 

72.  06-26 Встановлення обмеження платного або безоплатного 

користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) 

Цивільний Кодекс України 

 

Земельний Кодекс України  

 

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

73.  06-27 Надання права користування чужою земельною ділянкою 

для забудови (суперфіцію) 

74.  06-28 Видача довідки з державної статистичної звітності про 

наявність земель та розподіл їх за власниками земель, 

землекористувачами, угіддями 

Закон України «Про землеустрій» 

75.  06-29 Укладання договору щодо пайової участі в утриманні 

об’єкта благоустрою 

Закон України «Про благоустрій населених 

пунктів» 

76.  06-30 Припинення договору щодо пайової участі в утриманні 

об’єкта благоустрою 

77.  06-31 Видача дозволів на порушення об’єктів благоустрою або 

відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів. 

 

07.  Питання місцевого значення 

78.  07-01 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

79.  07-02 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 



 

80.  07-03 Видача ордеру на видалення зелених насаджень Закон України «Про благоустрій населених 

пунктів» 

81.  
07-04 Взяття громадян на соціальний квартирний облік Закон України «Про житловий фонд 

соціального призначення» 

82.  

07-05 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов 

Житловий кодекс Української РСР. 

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

 

83.  
07-06 Внесення змін до облікових справ громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов. 

84.  
07-07 Видача ордера на жиле приміщення: жиле приміщення; 

жилу площу гуртожитку; на службове жиле приміщення 

 

85.  
07-08 Надання жилого приміщення з фонду житла для 

тимчасового проживання 

86.  07-09 Приватизація  комунального житлового фонду Закон України «Про приватизацію 

державного житлового фонду» 

87.  07-10 Прийняття рішення про переведення житлового будинку 

або житлового приміщення у нежитлові 

 

88.  07-11 Видача (продовження дії) дозволу на розміщення реклами 

переоформлення дозволу видача дубліката дозволу 

анулювання дозволу за заявою суб’єкта господарювання 

 

89.  07-12 *Видача будівельного паспорту (внесення змін до 

будівельного паспорту) забудови земельної ділянки 

стаття 27 Закону України  «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 



 

90.  07-13 Надання (внесення змін) містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки 

91.  07-14 Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, 

установи та організацій сфери обслуговування 

Закон України «Про місцеве самоврядування 

у Україні» 

92.  07-15 * Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для 

здійснення підприємницької діяльності. 

93.  07-16 Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

94.  07-17 Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

 

Бюджетний кодекс України 

 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

 

95.  07-18 Надання одноразової матеріальної допомоги 

постраждалим від пожежі або стихійного лиха 

96.  07-19 Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

Другої світової війни, учасникам АТО (ООС) 

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

Бюджетний кодекс України  

Закон України  «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

97.  07-20 Надання одноразової матеріальної допомоги соціально-

незахищеним верстам населення 

98.  07-21 Надання матеріальної допомоги на поховання деяких 

категорій громадян 

99.  07-22 Довідка в нотаріальну контору на оформлення спадщини «Порядок вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, затверджений наказом 

Міністерства юстиції від 22.02.2012 № 296/5  



 

100.  07-23 Видача копій, витягів з розпоряджень міського голови, 

рішень, прийнятих міською радою та виконавчим 

комітетом впродовж останніх 5 років 

 

101.  07-24 Надання витягу з протоколу сесії міської ради впродовж 

останніх 5 років 

 

102.  07-25 Надання рішення виконавчого комітету про затвердження 

висновку в Татарбунарський суд про доцільність 

призначення недієздатній особі опікуна 

 

103.  07-26 Видача витягу з протоколу засідання ради з опіки та 

піклування 

 

104.  07-27 Внесення змін до рішень сесії міської ради та її 

виконавчого комітету (у зв’язку з допущеною помилкою) 

 

105.  07-28 Укладання (поновлення) договору оренди на право 

тимчасового користування окремими конструктивними 

елемантами благоустрою комунальної власності для 

розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності 

 

106.  07-29 Погодження  подовження паспорту прив’язки на новий 

термін 

 

107.  07-30 Видача довідки про склад сім'ї  або зареєстрованих у 

житловому приміщенні/будинку осіб 

 

 

Порядок видачі довідок про склад сім’ї 

або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб та актів обстеження 

матеріально-побутових умов проживання 

сім'ї 

 



 

108.  07-31 Видача довідки для надання інших видів допомоги, для 

надання до нотаріуса, до Пенсійного фонду та інших  

потреб громадян 

Порядок видачі довідок про склад сім’ї 

або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб та актів обстеження 

матеріально-побутових умов проживання 

сім'ї 

109.  07-32 Видача довідки про наявність і розміри земельних ділянок, 

виділених для ведення особистого підсобного 

господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби 

та земельної частки виділеної унаслідок розпаювання 

землі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 землі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

господарства, городництва, сінокосіння, випасання 

худоби, та земельної частки виділеної унаслідок роо 

 

 

 

 

 

110.  07-33 Видача довідки про наявність у житловому приміщенні 

пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому 

паливі 

Порядок видачі довідок наявність у 

житловому приміщенні пічного опалення 

та/або кухонного вогнища на твердому паливі 

111.  07-34 Видача довідки про фактичне місце проживання (не 

проживання) особи  на території  міської ради за певною  

адресою 

Порядок видачі довідок про склад сім’ї 

або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб та актів обстеження 

матеріально-побутових умов проживання 

сім'ї 

112.  07-35 Видача Акта обстеження матеріально-побутових умов 

проживання сім'ї  для отримання матеріальної допомоги 

Порядок видачі довідок про склад сім’ї 

або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб та актів обстеження 

матеріально-побутових умов проживання 

сім'ї 

08.  Соціальні послуги* 

 

 

 

 

 

113.  08-01 Включення до Єдиного Державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на пільги. 

 



 

114.  

08-02 Призначення субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку 

надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива» (зі змінами) 

115.  08-03 Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого 

газу 

116.  08-04 Видання посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини та 

дитини з багатодітної сім'ї 

Закон України «Про охорону дитинства» 

117.  08-05 Видання посвідчень інвалідам та дітям - інвалідам до 18 

років. 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям- 

інвалідам» 

118.  

08-06 Забезпечення путівками на оздоровлення та відпочинок до 

дитячого закладу дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки. 

Закон України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей» 

119.  
08-07 Установлення статусу члена сім'ї загиблого (померлого) 

ветерана війни. 

Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» 

09.  Послуги Пенсійного фонду* 

120.  09-01 Надання довідкової інформації (номери телефонів, адреси 

органів Пенсійного фонду, режим роботи, порядок 

звернень на прийом, попередній запис на прийом тощо) 

Закон України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування»  

121.  09-02 Попередній запис на прийом до керівництва установи 

ПФУ 

 

122.  09-03 Надання консультацій, роз’яснень щодо застосування 

законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, пенсійне забезпечення, права та обов'язки 

платників ЄСВ та застрахованих осіб; 

 

123.  09-04 Прийом замовлень на видачу довідок про розмір пенсій. Постанови правління Пенсійного фонду 

України від 30.07.2015 року №13-1 «Про 

організацію прийому та обслуговування осіб, 

які звертаються до органів Пенсійного фонду 

України», зареєстрованої в Міністерстві 



 

124.  09-05 Прийом замовлень на видачу довідок про перебування на 

обліку та індивідуальних відомостей про застраховану 

особу 

 

125.  09-06 Видача виготовлених довідок, індивідуальних відомостей  

126.  09-07 Допомога в заповненні та прийомі анкети на виготовлення 

пенсійного посвідчення. 

 

127.  09-08 Видача пенсійного посвідчення  

128.  09-09 Надання переліку документів, необхідних для призначення 

(перерахунку) пенсій, допомоги на поховання 

 

129.  09-10 Приймання документів для проведення попередньої оцінки 

права особи на призначення пенсії, її перерахунок 

 

130.  09-11 Прийом заяв про надання допомоги у витребуванні 

документів, для підтвердження страхового стажу, 

заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсій. 

 

131.  09-12 Прийом заяв та документів щодо: 

-переведення пенсії за новим місцем проживання; 

-виплата пенсії за довіреністю;  

-зміни способу виплати пенсії 

- поновлення виплати пенсії;  

-перерахунку призначених пенсій; 

-встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною -

виплати недоотриманої пенсії 

 

 

132.  09-13 Забезпечення доступу до електронних сервісів Пенсійного 

фонду України, надання допомоги в користуванні ними 

Закон України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування» № 1058-ІV 

від 09.07.2003 року (із змінами та 

доповненнями) 

10.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру* 



 

133.  10-01 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

 

 

Примітка: * - послуги будить надаватись з моменту підписання Угод про співпрацю 
 

Міський голова                                                                           А.П.Глущенко 



  Admin 

 

7 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про затвердження Регламенту роботи Центру 

надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

адміністративні послуги», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», з 

урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588 (зі 

змінами), рішенням Татарбунарської міської ради від 30.11.2018 року № 731-VII «Про 

створення Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради», Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради згідно з додатком до цього 

рішення. 

 

2. Головному спеціалісту-юристу виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради, на якого покладено повноваження щодо розробки регуляторних актів: 

2.1. Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» та Методики відстеження результативності 

регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004 р. № 308, здійснювати відстеження результативності цього рішення, за 

результатами якого надавати міському голові для підпису відповідні звіти про 

відстеження результативності регуляторного акта; 

2.2. Здійснювати інші необхідні заходи на виконання цього рішення. 

 

3. Виконавчому 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. 

 

4. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття, крім п. 1 цього 

рішення, який набирає чинності з дня опублікування цього рішення на офіційному 

сайті Татарбунарської міської ради. 



 

 

5. 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 07. 06.2019 р. № _____ 

 

 

Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Татарбунарської  міської ради 

 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Регламент Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Татарбунарській міської ради (далі – Регламент, ЦНАП відповідно) розроблено 

відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», з урахуванням 

Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 588 (зі змінами), 

рішення Татарбунарської міської ради від 30.11.2018 року № 731-VII «Про створення 

«Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради». 

1.2. Цей Регламент визначає порядок організації роботи Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, порядок 

дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб'єктами надання адміністративних 

послуг.  

1.3. Регламент є нормативним актом, розробленим на основі чинного 

законодавства України з врахуванням Регламенту роботи виконавчого комітету    

Татарбунарської міської ради, який визначає засади діяльності та механізми взаємодії 

відділу ЦНАП, органів публічної влади, суб’єктів надання адміністративних послуг, 

суб’єктів звернень, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та 

іншого забезпечення діяльності ЦНАП, організації документообігу та порядку 

здійснення моніторингу за належністю надання адміністративних послуг за 

принципом організаційної єдності. 

1.4. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням 

Татарбунарської міської ради.  

1.5. У випадку прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення 

розходжень окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на засіданні 

сесії Татарбунарської міської ради ухвалюється рішення про внесення відповідних 

змін та доповнень до Регламенту. 

1.6. Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для всіх працівників ЦНАП, 

а також для суб’єктів надання адміністративних послуг в частині надання відповідних 

послуг через Центр.  

1.7. Терміни, які використовуються у цьому Регламенті, вживаються у значеннях, 

наведених у законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».  

1.8. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги, 

яка надається через ЦНАП, та передача вихідного пакету документів суб’єкту 

звернення здійснюється виключно в ЦНАП. 



 

1.9. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі затверджується з урахуванням вимог 

Закону України «Про адміністративні послуги». 

1.10. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр (далі – 

Перелік), формується керівником ЦНАП з урахуванням пропозицій і зауважень 

суб’єктів надання адміністративних послуг, та визначається Татарбунарською міською 

радою.  

1.11. Форми інформаційних і технологічних карток, описів вхідних пакетів 

документів, супровідних листів, листа-проходження, постанов і протоколів щодо 

адміністративної відповідальності тощо затверджуються міським головою.   

 

2. Визначення термінів 

 
2.1. Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень 

суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, 

спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи 

відповідно до закону. 

2.2. Вхідний пакет документів – комплект документів, сформований відповідно до 

чинного законодавства, що подає суб’єкт звернення для отримання адміністративної 

послуги. 

2.3. Вихідний пакет документів – результат адміністративної послуги, документ 

або комплект документів, оформлений і сформований відповідно до чинного 

законодавства, що видається суб’єкту звернення. 

2.4. Суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за 

отриманням адміністративної послуги. 

2.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший 

державний орган, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені 

відповідно до закону надавати адміністративну послугу. 

2.6. Інформаційна картка  адміністративної  послуги - містить основну інформацію 

для суб’єкта звернення щодо надання адміністративної послуги, розробляється для 

кожної адміністративної послуги суб’єктом надання відповідної адміністративної 

послуги, контрольний примірник затверджується керівником, інформаційний – 

розповсюджується.     

2.7. Технологічна картка адміністративної послуги - містить інформацію про 

порядок надання адміністративної послуги суб’єктом надання такої послуги через 

центр надання адміністративних послуг, розробляється для кожної адміністративної 

послуги суб’єктом надання відповідної адміністративної послуги, затверджується його 

керівником. 

2.8. Реєстр адміністративних послуг – єдина інформаційна база даних про 

адміністративні послуги, що надаються відповідно до затвердженого реєстру та 

закону суб’єктами надання адміністративних послуг через ЦНАП.   

2.9. Адміністратор ЦНАП – посадова особа, яка організовує надання 

адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних 

послуг. 

2.10. Учасники ЦНАП - представники місцевих, регіональних дозвільних 

органів, органів виконавчої влади, суб’єктів надання адміністративних послуг, які 

здійснюють прийом громадян у ЦНАП.  



 

 

3. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр 
 

3.1. На вході до приміщення (будівлі) ЦНАП розміщуються вивіска з 

найменуванням  Центру та табличка з інформацією про графік його роботи (прийомні 

години суб’єктів звернення). 

Вхід до Центру,  у разі потреби, повинен бути облаштований пандусом для осіб з 

інвалідністю та зручними сходами з поручнями. 

У приміщенні Центру облаштовується туалетна кімната з урахуванням потреб 

осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

3.2. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини. 

3.2.1. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та 

обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають 

безперешкодний доступ до такої частини Центру. 

3.2.2. Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, 

надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на 

прийом за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших 

засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації 

(розміщення архіву). 

Вхід до закритої частини Центру, якщо вона розташована відокремлено від 

відкритої частини, суб’єктам звернення забороняється. 

3.3. У Центрі може створюватись сектор інформування  (рецепція) або 

визначатися працівник (працівники), відповідальні за перший контакт з суб’єктами 

звернення, їх загальне інформування та консультування з питань роботи Центру. 

3.4.  У Центрі для інформування суб’єктів звернення та очікування 

забезпечується: 

розміщення інформаційних стендів, а також у разі можливості - інформаційні 

термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну 

інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг; 

облаштування місцями для очікування з облаштованими місцями для заповнення 

суб’єктами звернення необхідних документів. 

3.5. Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості 

надання адміністративних послуг  Центр облаштовується відповідною скринькою для 

відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці. 

3.6. Робочі місця адміністраторів для прийому суб’єктів повинні бути облаштовані 

за принципом відкритості і мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого 

місця. Додатково розміщується інформація про прізвище, ім’я, по батькові та посаду 

працівника. 

3.7. Відкрита частина приміщення ЦНАП повинна бути достатньою для 

забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи 

адміністраторів Центру.  

3.8. Особам з інвалідністю забезпечується вільний доступ до приміщень ЦНАП, 

місць загального користування та інформації, шляхом розміщення буклетів, 

інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих 

шрифтом Брайля.  



 

У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова 

інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими 

способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

3.9.  На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг 

у роботі Центру можуть брати участь представники суб’єктів надання 

адміністративних послуг для надання консультацій. 

3.10. У приміщенні Центру на основі узгоджених рішень із суб’єктами надання 

адміністративних послуг послуги можуть надаватися безпосередньо представниками 

суб’єктів надання адміністративних послуг.  

 

4. Інформаційне забезпечення, інформаційне консультування 

та регулювання черги 
  

4.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування  

суб’єктів звернень у ЦНАП вживаються заходи для інформаційного забезпечення, 

інформаційного консультування суб’єктів звернень та запобігання виникненню 

черг, а у випадку їх виникнення - для регулювання черги.  

4.2. Інформаційне забезпечення з питань діяльності ЦНАП, процедур надання 

адміністративних послуг, графіків особистого прийому, порядку та умов 

обслуговування у ЦНАП здійснюється за допомогою інформаційних стендів , 

інформації на сайті міської ради. 

4.3. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про: 

а) найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, 

адреса веб-сайту, електронної пошти; 

б) графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні); 

в) перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр та відповідні 

інформаційні картки адміністративних послуг; 

г) строки надання адміністративних послуг; 

д) бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням 

адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення; 

е) платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг; 

є) супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру; 

ж) прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу 

електронної пошти; 

       з) Положення про Центр; 

       и) Регламент Центру; 

        і) інша інформація за рішенням керівництва відділу ЦНАП. 

Перелічена інформація розміщується у зручному та доступному для суб’єктів 

звернень місці у зоні очікування. 

4.4. Інформаційні картки та формуляри (бланки) заяв, необхідні для отримання 

адміністративних послуг, знаходяться у адміністраторів та учасників ЦНАП. 

4.5. У Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ або визначатися 

посадова особа для надання допомоги суб’єктам звернення, їх консультування із 

загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому. 

4.6. У інформаційному підрозділі Центру або у посадової особи (консультанта) 

суб’єкти звернення можуть отримати: 



 

- інформацію щодо діяльності ЦНАП і адміністративних послуг; 

- загальну консультацію щодо конкретної адміністративної послуги; 

- консультацію щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за 

надання платних адміністративних послуг;  

- інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати 

адміністративного збору;  

- вихідний пакет документів – результат послуги (якщо для цього не визначено 

інший порядок); 

- іншу допомогу, яка необхідна їм перед прийомом в адміністратора та яка 

пов’язана із наданням адміністративних послуг у ЦНАП. 

4.7. Орган, що утворив Центр, створює та забезпечує роботу веб-сайту Центру або 

окремого розділу на веб-сайті органу, що утворив Центр, де розміщується інформація, 

зазначена упункті 4.3 цього Регламенту, а також відомості про місце розташування 

Центру, інша корисна для суб’єктів звернення інформація. 

4.8. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру та на веб-сайті, повинна 

бути актуальною і вичерпною. 

Інформація на веб-сайті Центру має бути зручною для пошуку та копіювання. 

4.9. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів 

телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) 

забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних 

послуг у спосіб, аналогічний способу звернення. 

4.10. У ЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на 

прийом до адміністратора чи учасника ЦНАП. Попередній запис може здійснюватися 

шляхом особистого звернення до спеціаліста ЦНАП, по телефону або шляхом 

електронної реєстрації на веб-порталі ЦНАП (органу місцевого самоврядування). 

Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, 

здійснюється у визначені дні та години.  

У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж 

на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може 

подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно. 

4.11. У ЦНАП можуть використовуватись інші інструменти керування чергою, які 

гарантують дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.  

 

5. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг 
 

5.1. Інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг 

подається в інформаційних картках адміністративних послуг, а порядок розгляду і 

вирішення справ щодо надання конкретних адміністративних послуг - у технологічних 

картках. 

5.2. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг розробляються та 

затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг на кожну 

адміністративну послугу. 

5.3. Керівник Центру має право вносити суб’єктові надання адміністративної 

послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних 

та технологічних карток адміністративних послуг. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF#n205


 

5.4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної 

послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив Центр, а 

також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до переліку послуг, які 

надаються через ЦНАП, інформаційних та/або технологічних карток адміністративних 

послуг згідно із законодавством. 

 

6. Прийом вхідного пакету документів 

 

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для 

надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів) та повернення 

документів (результату надання адміністративної послуги, далі - вихідний пакет 

документів) здійснюється виключно у ЦНАП. 

6.2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП 

особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет 

документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення), або, у 

передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.  

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається 

через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через 

інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого 

самоврядування. 

6.3. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником 

суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу 

представника та засвідчують його повноваження (довіреність або інший документ, що 

посвідчує відносини представництва). 

6.4. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів 

інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби, надає допомогу суб’єкту 

звернення у заповнені бланку заяви або самостійно формує заяву засобами 

інформатизації. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або 

помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про 

відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні.  

Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, у разі потреби 

отримання додаткової інформації від інших суб’єктів, повинна містити дозвіл суб’єкта 

звернення на отримання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних 

для надання адміністративної послуги.  

6.5. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів, у якому зазначається 

інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у 

двох примірниках. 

Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за 

підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і 

час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до 

неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах 

справи, у випадку застосування у ЦНАП електронного документообігу – в електронній 

формі.     

6.6. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний 

з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат 

надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, 



 

електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, 

передбачених законодавством); а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення 

результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або 

телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету 

документів.  

6.7. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом 

внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). 

Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її 

ідентифікація. 

6.8. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, 

адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного 

пакету документів електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими 

засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості).   

6.9. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив 

факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання 

адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною 

карткою адміністративної послуги) та/або очевидну помилку,  неточність чи 

неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення повертає 

документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків, за можливості 

– надає допомогу в їх усуненні, або реєструє вхідний пакет документів з недоліками.  

6.10. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно 

повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про 

ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення 

надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про 

виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а 

за можливості також повідомляється телефоном.  

6.11. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються 

суб’єктом звернення лише через ЦНАП із фіксацією цих дій в матеріалах справи та 

журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис 

вхідного пакету документів (на заміну) або вносяться зміни у раніше виданий опис. 

Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується 

підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).  

6.12. У випадку неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету 

документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до 

закону. 

6.13. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у 

паперовій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її 

копіювання та/або сканування. 

6.14. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження 

справи у паперовій та/або електронній формі. Лист-проходження справи також 

містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання 

адміністративної послуги та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги. 

 

 

 

 



 

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів) 

 

7.1. У випадках передбачених законодавством, рішення про надання 

адміністративної послуги приймається невідкладно у ЦНАП.   

7.2. Після вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Регламенту, адміністратор 

не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів 

зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання 

адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі 

(надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із 

зазначенням часу, дати та підпису представника суб’єкта надання адміністративної 

послуги, до якого її направлено, та поставленням печатки (штампа) адміністратора, що 

передав відповідні документи. Відомості про передачу вхідного пакету документів 

вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та/або 

електронній формі. В листі-проходження вказується контрольна дата виконання 

послуги. 

7.3. Передача справ у паперовій формі з Центру до суб’єкта надання 

адміністративної послуги здійснюється не рідше одного разу протягом  робочого дня, 

а з територіального підрозділу ЦНАП – не пізніше наступного робочого дня. У разі, 

якщо суб’єктом надання адміністративних послуг є територіальний орган (підрозділ) 

центрального органу виконавчої влади – строки та порядок передачі документів 

визначаються в узгодженому рішенні.     

7.4. Отримавши справу, суб’єкт надання адміністративної послуги (далі також – 

виконавець) зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а 

також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-

проходження справи у паперовій та / або електронній формі.  

7.5. Виконавець зобов'язаний вирішити справу у строки, визначені технологічною 

карткою адміністративної послуги, і не пізніше наступного робочого дня з моменту 

вирішення справи сформувати вихідний пакет документів та направити його до 

ЦНАП, про що він зазначає в журналі або електронному реєстрі. 

7.6. Адміністратор ЦНАП у день надходження результату вирішеної справи 

(адміністративної послуги) здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом 

внесення відповідних відомостей в журнал або електронний реєстр. 

7.7. Адміністративна послуга, що потребує декількох дій (етапів) для її вирішення 

та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше 

структурними підрозділами (виконавчими органами), суб’єкт надання 

адміністративних послуг забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому 

порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі 

суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із 

застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії 

у паперовій та/або електронній формі одночасно передаються та/або надсилаються 

усім залученим виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем 

(суб’єктом надання адміністративної послуги), що ухвалює (або готує) кінцеве 

рішення у справі. 

7.8. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи 

або інформацію, що перебувають у володінні інших адміністративних органів, 

підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.  



 

7.9. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у 

строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної 

послуги. 

7.10. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду 

справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу 

обов’язків керівником ЦНАП.  

У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо 

термінів надання адміністративної послуги згідно технологічної картки тощо) або 

вимог діючого законодавства в процесі надання адміністративної послуги посадовою 

чи службовою особою суб’єкта надання адміністративної послуги адміністратор 

зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника ЦНАП. 

7.11. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний: 

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду 

справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи; 

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом 

надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду 

справи. 

7.12. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття 

негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, 

виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових 

пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та 

відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду 

справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання 

пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через 

ЦНАП.  

 

8. Передача результату надання адміністративних послуг суб’єкту звернення 

 

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше 

наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної 

послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру (його 

територіального підрозділу), про що зазначається в листі про проходження справи. 

8.2. Адміністратор у день надходження результату надання адміністративної 

послуги здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення 

відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного 

реєстру у паперовій та/або електронній формі та повідомляє про результат надання 

адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений ним спосіб (телефоном, 

електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку). 

8.3. Результат надання адміністративної послуги (вихідний пакет документів) 

передається суб’єктові звернення особисто (в тому числі його/її представнику) при 

пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує 

повноваження представника, або, у випадках передбачених законодавством, 

передається (надсилається) в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб. 

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення 

зазначається в описі вхідного пакета документів, або в іншому документі, 

визначеному органом, що утворив Центр, і зберігається в матеріалах справи. 



 

8.4. Відмова у позитивному вирішенні справи щодо адміністративної послуги 

оформляється суб’єктом надання письмово, з визначенням передбачених 

законодавством підстав для такої відмови та їх обґрунтуванням, та долучається до 

справи. 

Письмове повідомлення суб’єкта надання про відмову у позитивному вирішенні 

справи щодо надання адміністративної послуги видається суб’єкту звернення під 

особистий підпис або надсилається поштою, про що суб’єкт звернення повідомляється 

телефоном або електронною поштою у день реєстрації у ЦНАП такого повідомлення. 

8.5. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для себе способу 

отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у 

ЦНАП протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги 

надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності 

відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та 

відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги 

зберігається протягом тримісячного терміну у ЦНАП, а потім передається на 

зберігання до архіву.  

8.6. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, 

адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у 

паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у 

справі та передає його суб’єктові звернення. 

Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується 

підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отриманням 

повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою).  

8.7. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративних послуг 

несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і 

керівник Центру. 

8.8. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій 

(копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема, заява суб’єкта 

звернення з описом вхідного пакета документів та лист про проходження, копія 

квитанції про сплату адміністративного збору (у разі платності адміністративної 

послуги), копія довіреності (у разі подання або отримання документів уповноваженою 

особою), копія результату надання адміністративної послуги, оригінал результату 

надання адміністративної послуги, в разі його неотримання суб’єктом звернення, 

зберігається у Центрі.  

8.9. Усі матеріали справи зберігаються у суб'єкта надання адміністративної 

послуги. 

 

9. Терміни надання адміністративної послуги 

 

9.1. Термін надання адміністративної послуги зазначається в Інформаційній картці 

та не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення 

заяви та документів, необхідних для отримання послуги, якщо інше не визначено 

законом.  

9.2. У разі надання адміністративної послуги суб’єктом надання адміністративних 

послуг на засадах колегіальності, рішення про надання адміністративної послуги або 

про відмову в її наданні приймається у термін, визначений у п.8.1., а в разі 



 

неможливості прийняття зазначеного рішення – на першому засіданні колегіального 

органу після закінчення цього терміну.   

9.3. Адміністративна послуга вважається наданою з моменту інформування 

суб’єкта звернення. При цьому термін доставки поштової кореспонденції не 

зараховується до терміну надання адміністративної послуги.  

 

10. Здійснення моніторингу за наданням адміністративних послуг 

 

10.1. Систематичний збір та обробка інформації щодо розгляду справ, дотримання 

термінів розгляду суб’єктами надання адміністративних послуг (надалі – моніторинг) 

здійснюється адміністраторами та учасниками ЦНАП та передається керівнику 

ЦНАП. 

10.2. Основними завдання моніторингу є: 

- контроль всіх дій адміністраторів та учасників ЦНАП, пов'язаних з прийомом 

вхідних пакетів документів та видачою вихідних пакетів документів; 

- документальна фіксація дати реєстрації вхідних пакетів документів і видачі 

вихідних пакетів документів; 

- вдосконалення процедури видачі вихідного пакету документів; 

- супровід та загальна координація дій, пов'язаних з наданням адміністративних 

послуг суб’єктами надання адміністративних послуг; 

- інформування начальника ЦНАП, міського голови, його заступника, керівників 

суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення вимог законодавства з 

питань надання адміністративних послуг, що допускаються суб’єктами надання 

адміністративних послуг. 

10.3. Моніторинг здійснюється шляхом аналізу дій, пов'язаних з наданням 

адміністративної послуги, за власною ініціативою, на усний або письмовий запит 

керівництва ЦНАП. 

10.4. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань надання 

адміністративних послуг (термінів розгляду, процедури розгляду, розміру плати тощо) 

адміністратори ЦНАП інформують про це керівника ЦНАП. 

10.5. Інформування міського голови, заступника міського голови про факти  

порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг 

здійснюється у письмовому вигляді за підписом керівника ЦНАП. 

10.6. Адміністратори ЦНАП щомісяця, враховуючи дані, занесені в електронний 

реєстр, формують письмовий перелік адміністративних послуг в розрізі суб’єктів 

надання адміністративних послуг, якими порушено терміни підготовки та видачі 

вихідних пакетів документів. Такий перелік за підписом начальника ЦНАП 

доводиться до відома міського голови, заступника міського голови (за розподілом 

повноважень) та керівника відповідного суб’єкту надання адміністративних послуг.  

 

11. Оскарження результатів надання адміністративних послуг 
 

11.1. Суб’єкт звернення має право подати скаргу щодо результату надання 

адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної послуги або до вищого 

органу відносно суб’єкта надання адміністративної послуги, що розглядав справу (у 

разі, якщо такий вищий орган існує).  



 

11.2. Скаргу може бути подано протягом тридцяти календарних днів з моменту 

доведення результату надання адміністративної послуги до відома суб’єкта звернення.    

11.3. Скарга, яка подається до ЦНАП, підлягає реєстрації у встановленому 

порядку. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, 

що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.  

11.4. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу 

відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання 

рішення у ЦНАП для доведення до відома скаржника. 

 

12. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів чи учасників ЦНАП 
 

12.1. У ЦНАП здійснюється обов’язкове ведення книги скарг та пропозицій та 

скринька для скарг і пропозицій, доступ до яких надається кожному суб’єкту 

звернення.  

12.2. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії чи бездіяльність 

адміністраторів чи учасників ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, 

свободи чи законні інтереси. 

12.3. Скаргу може бути подано протягом семи робочих днів з моменту вчинення 

дій чи бездіяльності. Скарга, подана з порушенням термінів, залишається без розгляду.   

12.4. Суб'єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів ЦНАП є 

керівник  ЦНАП, або особа, яка його заміщає. Скарги на дії чи бездіяльність учасників 

ЦНАП розглядаються керівництвом відповідних органів. 

12.5. Суб'єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника ЦНАП є міський 

голова або заступник міського голови (за розподілом повноважень).  

12.6. Скарга на дії чи бездіяльність адміністраторів чи учасників ЦНАП подається 

керівнику ЦНАП, який зобов'язаний невідкладно зареєструвати її у журналі реєстрації 

скарг. Скарга на дії чи бездіяльність учасників ЦНАП не пізніше наступного дня з 

моменту реєстрації разом із матеріалами, що додаються до неї, передається 

(надсилається) керівництву відповідних органів. 

12.7. Керівник ЦНАП розглядає скаргу не більше п’ятнадцяти робочих днів з 

моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового вивчення 

матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об'єктивного розгляду 

скарги, керівник ЦНАП має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш 

ніж до тридцяти календарних днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє 

суб’єкта звернення письмово. 

12.8. Керівництво учасників ЦНАП зобов’язане розглянути й вирішити скаргу 

відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передачу 

прийнятого рішення у ЦНАП для доведення його до відома суб’єкту звернення. 

12.9. Керівник ЦНАП, в межах своїх повноважень, порушує питання про 

відповідальність посадових осіб, з вини яких було допущено порушення. 

12.10. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону 

надавати адміністративні послуги, працівників ЦНАП можуть бути оскаржені до суду 

в порядку, встановленому законом. 

 

Секретар міської ради                                                                                           О.В. Жаран 
 



 

 

 

8 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 
 

Про затвердження  Програми зайнятості населення  

міста Татарбунари на 2019-2020 роки 
 

 Відповідно до  пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  статті 18 Закону України «Про зайнятість населення» та з 

метою сприяння зайнятості населення, забезпечення організаційних і правових умов 

та гарантій для реалізації права громадян на працю і посилення їх соціального захисту 

в умовах зростаючої конкуренції на ринку праці,Татарбунарська міська рада  

 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму зайнятості населення  міста Татарбунари на 2019-

2020 роки (далі - Програма), що додається. 

 

2.  Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради при формуванні проекту  міського бюджету на 

відповідні роки передбачати кошти на фінансування заходів, визначених Програмою. 

 

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

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

територіальних громад, та соціальних питань  міської ради. 
 

 

 

 

     Проект рішення підготовлено виконавчим 

     комітетом (апаратом) міської ради 
 

 

 

 

 

 

 



 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Рішення     

  Татарбунарської  міської ради  

         від 07.06.2019 року 

                                                                        № ___-VIІ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

 зайнятості населення  міста Татарбунари 

на 2019-2020 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

Програми зайнятості населення  міста Татарбунари  

на 2019-2020 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми  

 

Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

2. Розробник програми  

 

Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

3. Співрозробники програми  

 

Татарбунарська районна філія Одеського 

обласного центру зайнятості 

4. Відповідальний виконавець 

програми  

 

Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради  

5. Учасники програми  

 

Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради, Татарбунарська районна 

філія Одеського обласного центру 

зайнятості,  центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Татарбунарської 

районної державної адміністрації 

6. Термін реалізації програми  

 

2019-2020 роки 

6.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм)  

 

 

                          - 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми  

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього тис. грн. 

40,0 

 у тому числі:   

8.1. коштів місцевого бюджету  40,0 

8.2 коштів інших джерел (Фонд 

загальнообов'язкового державного 

соціального страхування на випадок 

безробіття) 

 

 

 

1. Визначення проблеми 

 
З метою сприяння підвищенню рівня зайнятості та зниженню рівня безробіття, 

забезпечення державної політики у сфері зайнятості та визначення заходів і шляхів 

розв’язання проблем необхідно забезпечити подальше відновлення, стабілізацію та 

динамічне зростання усіх сфер економіки міста, що є підґрунтям для підвищення рівня 

зайнятості мешканців міста. 



 

 Територія  населеного пункту складає 807,6 га, в т.ч. присадибні  ділянки 

займають 571,2 га, інші землекористувачі – 111,4 га, землі, відведені для доріг, площ і 

парків – 125 га. Всього сільгоспугідь Татарбунарської міської ради за межами міста 

1991,4 га.  

Чисельність наявного населення району станом на 01.02.2019 року становила 

11020 осіб. 

Економічний потенціал міста зумовлений розвитком сільськогосподарської 

сфери, головною автотранспортною розв’язкою на автомобільному шляху 

міжнародного значення Одеса — Рені.  

На території міста функціонують підприємства, філії підприємств, велика 

кількість підприємців та сільгоспвиробників.  

Місто представлено такими підприємствами, СПД:  

- у сфері переробки сільгосппродукції:  

ТОВ «Агро-Дар» - виробництва вина;  

ФОП «Міллєр Віктор Євгенович» - виробництво ковбас та переробка м’яса;  

ФОП «Бричак Сергій Георгійович» - виробництво ковбас та переробка м’яса;  

ФОП «Отрублянко Олег Іванович» - переробка м’яса;  

ФОП «Танасогло Василь Сергійович» - переробка м’яса;  

ФОП «Головата Алла Євгеніївна» - виробництво хліба та хлібобулочних виробів;  

ТОВ «Княжиця» - переробка сільгосппродукції, зберігання та дистрибуція 

плодоовочевої продукції.  

 

- автотранспортні підприємства та станції технічного обслуговування:  

ПАТ «АТП – 15143» - автоперевезення;  

ФОП «Мойсеєв Іван Володимирович» - логістичний центр;  

16 станцій технічного обслуговування;  

 

- легка промисловість:  
Філія ПП «Белста» - пошив взуття;  

ТОВ «Татарбунарська вовняна компанія» - переробка вовни та пошив ковдр.  

 

- будівельна промисловість:  
ФОП «Султан Валерій Іванович» - деревообробка та виготовлення меблів;  

ФОП «Комерзан Руслан Федорович» - деревообробка та виготовлення меблів;  

 

- водне господарство:  
Філія Кілійського міжрайонного управління водного господарства. 

 

- сільське господарство:  
ТОВ ім. В.З.Тура;  

СФГ «Агро-Синтез»;  

53 середніх та малих фермерських господарств.  

 

-  підприємства роздрібної торгівлі (юридичні та фізичні особи) - 139.  

- підприємства ресторанного господарства (юридичні та фізичні особи) - 17.  

-  підприємства побутового обслуговування (юридичні та фізичні особи) - 29.  



 

В місті функціонує 9 аптек, 6 автозаправних станцій.  

      Основною    метою  реалізації   інвестиційної  політики   Татарбунарської  міської   

ради  є подальше  нарощування обсягів  залучення  інвестицій  в економіку міста  з 

метою проведення  реконструкції  системи водопостачання та водовідведення,   

розвиток   дорожнього господарства,  розвиток   об’єктів  соціально-культурного та 

комунального  призначення.      

        Характерними тенденціями в інвестиційному  розвитку міста  в  2017 році  є  

зростання  частки  інвестицій   освоєних  за  рахунок   бюджетних коштів  всіх рівнів   

та   суб’єктів  підприємницької діяльності. За   результатами  роботи    в  2017 році    в  

розвиток  економіки    міста  за   рахунок  всіх  джерел   фінансування   залучено  

58112,0  тис. грн.  капітальних  інвестицій.   За   структурою  джерела   фінансування  

складають   власні кошти суб’єктів  підприємницької  діяльності  (40030,6 тис.грн.)  та   

кошти  державного  і місцевих бюджетів  (18081,4тис. грн.).         

      Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій  є власні кошти   

суб’єктів підприємницької діяльності, за рахунок яких у  

2017 року   освоєно  69  відсотків  капіталовкладень. За рахунок державного та 

місцевих бюджетів  освоєно    31  відсоток  капітальних інвестицій. 

Міжнародною   будівельною  компанією   «МВДом»    інвестовано  в  місто  26000,0 

тис. грн.  Кошти  були   витрачені  на  установку  технологічного  обладнання   та  

запуск  заводу   по виготовленню   паливних   брикетів.  Це  дозволяє    виготовляти   

паливні   брикети  з   соломи,  соняшникового          жмиху,          виноградної       лози    

та     інших відходів сільськогосподарського  виробництва,  забезпечити   екологічним   

паливом  мешканців міста,   часткового  вирішити  проблему  працевлаштування    

населення.   Крім того,  компанією     здійснена    установка    промислової    лінії    по  

виробництву    легких   стальних   тонкостінних   конструкцій  (ЛСТК).         

 В  орендованій  будівлі  комунального  власності  на  площі  1280  кв. м.  ТОВ   

«Белста»  (м. Білгород-Дністровський)   розміщено   ділянку № 9  швейного цеху 

взуттєвої  фабрики   з пошиву  взуття.  Підприємством   інвестовано (проведено  

капітальний ремонт приміщень,  заміну  опалювальної системи,  придбання   основних 

фондів)   в місто  1771,0 тис. грн.  та  працевлаштовано   80   незайнятих  осіб.              

        Для    створення    належних    умов   для  пасажирів   та  здійснення 

підприємницької  діяльності,  з   врахуванням   вимог  створення об’єктів  

транспортної   інфраструктури   ТОВ  «ТЕКА»   зведена  тимчасова   будівля    

автостанції      вартістю    2537,2 тис. грн.         

        Суб’єктами   підприємницької  діяльності  - фізичними  особами     завершено   

будівництво   об’єктів   роздрібної   торгівлі   по реалізації   автозапчастин     та     

меблів   відповідно    площею    515   та   1178 кв. м,   загальною  вартістю      2678,0  та   

7044,4   тис. грн.             

        На умовах  співфінансування    продовжувалось  впровадження    інвестиційного 

проекту  «Будівництво  водонапірної  насосної  станції  за  адресою  вул. Степова, 6 м. 

Татарбунари, Одеської області» (вартість  проекту 25683,1 тис. грн.).    З  початку  

будівництва   освоєно  20523,6 тис. грн. бюджетних коштів,   з яких    10583,3 тис. грн.  

у  2017  році. Готовність  об’єкту  складає  98 відсотків.  Планується  завершити  

реалізацію   проекту  в   2019 році.   

        Для створення    умов  щодо  надання   якісних    послуг   жителям  міста   

міською  радою   за рахунок   коштів   міського бюджету    розпочато  реалізацію   



 

проекту   «Капітальний  ремонт   адмінбудівлі  з  влаштуванням  центру  надання   

адміністративних  послуг  м. Татарбунари»,  вартість    якого  становить   1652,9  тис. 

грн.   З початку  проведення  робіт  використано  330,8 тис. грн. бюджетних коштів.   

       За кошти  міського  бюджету   проведено   капітальний ремонт   мереж  

зовнішнього   освітлення  на  території  міста  на  загальну суму  118,1 тис. грн. 

Протягом останніх років заборгованість із виплати заробітної плати на 

підприємствах, установах та організаціях міста відсутня.  

Стан ринку праці в міста повністю залежить від процесів, що відбуваються в 

соціально-економічній сфері підприємств і організацій.  

 Незважаючи на позитивні тенденції на місцевому ринку праці, все ще існує ряд 

проблемних чинників та ризиків, що потребують пріоритетного вирішення. 

Насамперед, це невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у 

професійно-кваліфікаційному розрізі; недостатній рівень кваліфікації осіб, які 

шукають роботу; наявність молодіжного безробіття; недосконалість соціально-

трудових відносин; «тіньова» зайнятість; низький рівень доходів населення та 

мотивації до праці; міжгалузева міграція робочої сили та її перерозподіл у приватний 

сектор економіки. 

В умовах забезпечення інноваційного розвитку економіки важливого значення 

набуває кадрове забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку 

праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які 

володіють сучасними технологіями. 

За таких умов, для ефективного розвитку сфери зайнятості населення, захисту 

конституційних прав громадян на працю та збереження трудового потенціалу мають 

бути консолідовані зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, державної служби зайнятості та інших соціальних партнерів. 

 

 

2. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є забезпечення державної  політики зайнятості, розширення 

можливостей реалізації права громадян на гідну працю шляхом створення умов для 

підвищення рівня зайнятості населення, залучення незайнятої частини громадян 

працездатного віку до економічно активної діяльності, стимулювання 

заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць, збереження та 

розвитку трудового потенціалу, підвищення ролі заінтересованих у перетвореннях на 

ринку праці учасників соціального діалогу (об'єднань організацій роботодавців та 

професійних спілок). 

 

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми та необхідності її 

розв’язання програмним методом 

 
Пріоритетними напрямками розвитку міста є зміцнення соціально-економічного 

та інвестиційного потенціалу  міста, підвищення рівня та якості життя населення 

шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку міста, відтворення 

трудових ресурсів, підтримки галузей пріоритетного розвитку малого і середнього 



 

бізнесу з метою створення нових робочих місць та виробництва якісної 

конкурентоспроможної продукції.  

 У прогнозованому періоді (2019-2020 роках) триватиме процес збільшення 

обсягів інвестицій в основний капітал. Основним джерелом інвестицій в основний 

капітал будуть залишатися власні кошти підприємств та організацій, що обумовлено 

гострою потребою в оновленні активної частини основних фондів. 

Також на території міста протягом 2019-2020 років планується залучення 

інвестицій у туристичну галузь, а саме: 

- будівництво виставкового залу на території колишньої Татарбунарської 

фортеці.  

Реалізація вищезазначених проектів дасть поштовх для розвитку тваринництва та 

овочівництва у домогосподарствах, що у свою чергу підвищить зайнятість місцевого 

населення. 

 Розвиток агропромислового комплексу міста спрямовується на збереження 

продовольчого і сировинного потенціалу, поліпшення задоволення потреб населення в 

різноманітних і якісних продуктах харчування. 

 Обсяги платних послуг населенню міста у 2019-2020 роках прогнозується 

щорічно збільшувати. Це, передусім, житлово-комунальні послуги, послуги 

пасажирського транспорту та зв’язку, послуги відпочинку та розваг, побутові послуги. 

 Щорічно збільшуються обсяги виробництва промислової продукції. Перш за все 

за рахунок збільшення обсягів виробництва на основному підприємсті міста - ТОВ 

«Агро-Дар». 

 Крім того, за рахунок підвищення якості продукції та збільшення кількості 

замовників продукції, планується щорічне збільшення обсягів виробництва продукції 

на 3-4% всіма суб’єктами господарювання, які виробляють промислову продукцію 

(виробництво хліба, борошна, круп, м’ясної продукції,   та інше). 

Пріоритетним у структурі промислового виробництва залишається розвиток 

переробної промисловості, де виробництво буде спрямовано на задоволення потреб 

шляхом стабілізації сучасних технологій, вдосконалення асортименту продукції, 

підвищення її якості, зменшення собівартості за рахунок використання сировини 

власного виробництва. За умов реалізації цих заходів обсяги виробництва переробної 

промисловості щорічно зростатимуть на 5-7 відсотків.  

У 2019-2020 роках за рахунок збільшення реалізації будівельних матеріалів, 

побутової техніки та продуктів харчування щорічно зростатиме обсяг роздрібного 

товарообігу. 

Зайнятості населення буде сприяти розвиток малого і середнього бізнесу.  

Збережеться тенденція щодо укрупнення фермерських господарств.  Враховуючи 

специфіку економіки  міста Татарбунари, пріоритетними галузями економіки, з точки 

зору зайнятості населення, є сільське господарство,  торгівля, промисловість та інші. 

Пріоритетними напрямами у сфері зайнятості населення на  

2019-2020 роки є забезпечення реалізації державної політики зайнятості, а саме 

взаємодія органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та  

роботодавців з метою забезпечення зайнятості населення міста, посилення мотивації 

громадян до легальної і продуктивної зайнятості, задоволення потреб роботодавців у 

кваліфікованих працівниках. 



 

З метою  сприяння зайнятості населення шляхом започаткування власної справи 

у 2019-2020 роках буде проводитися робота щодо орієнтації на самозайнятість 

незайнятих громадян та надання одноразової виплати допомоги для зайняття 

підприємницькою діяльністю.  

З метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності 

громадян віком старше 45 років протягом                       2019-2020 років передбачається 

видати ваучер для здійснення громадянами перепідготовки, спеціалізації, підвищення 

кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної 

діяльності. 

З метою тимчасової зайнятості безробітних, особливо з числа тих, які не мають 

професії або займали місця, що не потребують попередньої професійної підготовки, 

протягом 2019-2020 років передбачається залучити до участі в громадських та інших 

роботах тимчасового характеру  громадян, які мають статус безробітного. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського 

бюджету, у тому числі Фонду загальнообов'язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття (додатки 1 і 2 до Програми).  

Обсяги фінансування за рахунок бюджетних коштів будуть затверджуватися 

щорічно у  міському бюджеті в межах наявного фінансового ресурсу і уточнюватися 

під час складання проектів міського  бюджету на відповідний рік.  

Строк дії Програми - 2019-2020 роки.  

 

 

4. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення  

міста Татарбунари на 2019-2020 роки  

 

 З метою сприяння підвищенню рівня зайнятості та зниженню рівня безробіття 

державна політика у сфері зайнятості спрямовується на виконання пріоритетних 

напрямів, а саме: 

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості 

роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом: 

- модернізації та розвитку туристичної     інфраструктури; 

- стимулювання збереження та створення робочих місць, у тому числі для осіб з 

інвалідністю; 

 - забезпечення підвищення продуктивності праці; 

- сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення. 

 

2. Підвищення рівня зайнятості міського населення шляхом: 

 - підвищення ефективності аграрного виробництва та конкурентоспроможності  

сільськогосподарської продукції; 

 - розширення можливостей реалізації продукції особистих селянських господарств; 

- удосконалення системи трудових відносин на сільськогосподарських підприємствах 

міста та стимулювання заінтересованості членів особистих селянських господарств у 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні; 

 - стимулювання заінтересованості молоді у працевлаштуванні в міській місцевості. 

 



 

3. Посилення мотивації населення до легальної зайнятості та забезпечення 

державних гарантій в оплаті праці шляхом: 

- проведення на постійній основі інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг 

легальних трудових відносин для забезпечення соціального захисту працівників; 

  - активізації співпраці сторін соціального діалогу щодо детінізації відносин на ринку 

праці, забезпечення дотримання прав і гарантій працівників. 

 

4. Забезпечення відповідності рівня підготовки кадрів потребам соціально-

економічного розвитку міста, перспективам розвитку галузей економіки та соціальної 

сфери міста шляхом: 

 - підвищення мотивації заінтересованості молоді до оволодіння робітничими 

професіями; 

 - систематичного інформування молоді щодо можливостей працевлаштування; 

 - забезпечення системного прогнозування потреб підприємств, установ та організацій 

міста у кваліфікованих кадрах. 

 
5. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно 

активного населення шляхом: 

- стимулювання заінтересованості роботодавців до професійного навчання працівників 

на виробництві; 

 - підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком від 45 років; 

 - забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних. 

 

6. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення 

механізму регулювання трудової міграції шляхом реалізації програми зайнятості 

населення, зокрема заходів, спрямованих на збалансування попиту та пропонування 

робочої сили з урахуванням можливостей працевлаштування. 

 

7. Сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на 

рівних умовах конкурувати на ринку праці, шляхом: 

 - стимулювання заінтересованості роботодавців у працевлаштуванні на перше робоче 

місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з 

інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення; 

 - застосування гнучких умов трудового договору, зокрема для молоді та осіб з 

інвалідністю; 

 - сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю. 

 

8. Профілактика та запобігання масовому вивільненню працівників шляхом: 

 - своєчасного попередження роботодавцями державної служби зайнятості про масові 

звільнення працівників; 

- запровадження професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, 

які можуть опинитися або перебувають під загрозою звільнення за ініціативою 

роботодавців; 

 - залучення до оплачуваних громадських робіт працівників, які переведені до роботи 

в режимі неповного робочого часу. 

 Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3. 



 

 

5. Очікувані результати та ефективність Програми 

Реалізація Програми у поєднанні з тенденціями соціально-економічного 

розвитку міста має забезпечити підвищення економічної активності населення, 

створення умов для розвитку конкурентоспроможної робочої активності та її 

продуктивної, легальної зайнятості, зміцнення позиції молоді на ринку праці та 

поліпшити умови для забезпечення державних гарантій зайнятості соціально 

незахищеним верствам населення. 

Проведення організаційної роботи щодо підвищення соціальних стандартів у 

сфері соціально-трудових відносин, у тому числі через колективно-договірне 

регулювання, детінізація трудових відносин, зростання рівня середньої заробітної 

плати та створення належних умов праці сприятиме відтворенню робочої сили та 

посилить мотивацію для реалізації трудових намірів незайнятого населення.  

Залучення молоді до активних заходів сприяння зайнятості та її адаптація до 

місцевого ринку праці нададуть можливість працевлаштувати молодь на постійні або 

тимчасові робочі місця, у тому числі шляхом відкриття власної справи. 

Передбачається, що комплекс зазначених заходів сприятиме нормальному 

функціонуванню механізму реалізації програми та досягненню відповідності її 

фактичних і прогнозних кількісних показників. У разі різкого погіршання ситуації на 

ринку праці в місті будуть проведені консультації між райкомами галузевих 

профспілок і роботодавцями для вироблення спільних заходів щодо усунення 

негативних наслідків безробіття. 

  

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 

виконавцями, зазначеними у Програмі. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питання 

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

територіальних громад, та соціальних питань  міської ради. 

Координація роботи із забезпечення виконання Програми між усіма 

виконавцями заходів покладається на відділ бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) міської ради та району філію Одеського обласного центру 

зайнятості, у межах компетенції, які здійснюватимуть систематичний моніторинг у 

сфері зайнятості та ринку праці і надаватимуть пропозиції та рекомендації щодо 

регулювання зайнятості. 

При необхідності, протягом дії Програми можуть вноситись зміни та 

доповнення. 

Структурні підрозділи  виконавчого комітету (апарату) міської ради, комунальні 

заклади та підприємства та інші  міські організації, які є виконавцями Програми, 

щокварталу, до 10 числа, подають  відділу з питань бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) міської ради інформацію про стан виконання заходів.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 1  

                                                                                           до Програми 

 

1. Ресурсне забезпечення Програми 

 
Обсяги коштів, які пропонується залучити 

на виконання програми 

2019 рік 2020 рік 

Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

(тис. грн.) 

Усього 20,0 20,0 20,0 

Міський бюджеті: 20,0 20,0 20,0 

Кошти небюджетних джерел * 
   

  

* Обсяги фінансування заходів за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття будуть затверджуватися щорічно. 

 

 ** відповідно до "Методичних рекомендацій до формування проекту бюджету Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття", затверджених 

наказом Державного центру зайнятості від 170.2011 р. № 151, передбачено формування проекту 

бюджету лише щорічно на рік. 

 

 
 

 

 

 



 

                 Додаток 2 

 

Табл. 2. Ресурсне забезпечення проведення громадських та тимчасових робіт у  місті 

 

 

(грн.) 

Місто  

Разом за  

період дії 

програми 

За рахунок 

місцевого 

бюджету, 

всього 

 

у тому числі за роками За рахунок 

коштів Фонду  

загальнообов’яз

кового 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття, 

всього* 

у тому числі за роками 

 2019 2020  2019* 2020* 

ВЬОГО ПО МІСТУ 40000 40000  20000 20000     

Міський  бюджет 40000 40000  20000 20000     

 

 
*- обсяги фінансування заходів за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття будуть 

затверджуватися щорічно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 до Програми 
 

Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки 
 

 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

4.1. Розширення сфери застосування соціального захисту населення стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць 

4.1.1. Надання фінансово-кредитної та 

інвестиційної підтримки суб’єктам 

підприємницької діяльності за 

рахунок обласного та районного 

бюджетів, забезпечення проведення 

моніторингу виконання заходів 

районної Програми розвитку малого 

підприємництва в  місті Татарбунари  

Протягом 

2019-2020 

років 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

райдержадміністраці

ї, фінансове 

управління 

райдержадміністраці

ї 

    

Збереження 

існуючих робочих 

місць та створення 

нових робочих 

місць 

4.1.2. Передбачення заходів, спрямованих 

на впровадження кластерної моделі 

розвитку народних художніх 

промислів в місті. 

Сприяння створенню робочих місць 

та їх укомплектуванню робочою 

силою, у тому числі із числа 

безробітного населення, у разі 

створення кластерів народних 

художніх промислів. 

 

Протягом 

2019-2020 

років 

Відділ культури 

райдержадміністраці

ї, відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі 

райдержадміністраці

ї, управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністраці

ї, Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості, 

виконкоми міської 

ради 

 

    

Сприяння 

зайнятості 

населення в місті 

4.1.3. Сприяння утворенню робочих місць в Протягом Виконавчий комітет     Створення нових 



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

усіх сферах економічної діяльності з 

метою розширення обсягів зайнятості 

населення. 

 

2019-2020 

років 

Татарбунарської 

міської ради 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості,  

робочих місць 

4.1.4. Вжиття заходів щодо залучення 

вітчизняних і іноземних інвестицій, 

кредитних ресурсів у розвиток 

матеріально-технічної бази та 

інфраструктури туристичної та 

курортної галузі з метою сприяння 

створення нових робочих місць. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Виконавчий комітет 

Татарбунарської 

міської ради, 

Відділи районної 

державної 

адміністрації: 

культури; 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

інфраструктури; 

економічного 

розвитку і торгівлі 

    
Створення нових 

робочих місць 

4.1.5. Сприяння розширенню сфери 

застосування праці у міській 

місцевості шляхом розвитку 

сільськогосподарських підприємств, 

створення сільськогосподарських 

обслуговуючих, заготівельних, 

збутових і агросервісних 

кооперативів, особистих селянських 

господарств та розвитку овочівництва, 

виноградарства та всіх видів галузі 

Протягом 

2019-2020 

років 

 

Виконавчий комітет 

татарбунарської 

міської ради, 

управління 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністраці

ї, відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі 

райдержадміністраці

    

Створення у 

міській місцевості 

нових робочих 

місць 



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

тваринництва.  ї 

4.1.6. Щоквартально звітувати про 

виконання програми зайнятості до 

управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації. 

Протягом 

2019-2020 

років 

 

Виконком міської  

ради 

    

Збереження 

існуючих робочих 

місць та створення 

нових робочих 

місць 

4.1.7. Проведення професійного навчання 

безробітних за професіями, які дають 

можливість відкрити власну справу. 

Протягом 

2019 -2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Запобігання 

зростанню 

масового 

безробіття 

4.1.8. Залучення населення до 

інформаційних семінарів з орієнтації 

на самозайнятість та підприємництво 

за участю представників навчальних 

закладів та інших соціальних 

партнерів з метою посилення 

мотивації населення до легальної 

зайнятості та сприяння розвитку 

підприємництва. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Збільшення 

чисельності 

зайнятого 

населення 

 

4.1.9 Забезпечення роботи щодо легалізації 

найманої робочої сили, яка 

використовується суб’єктами 

господарювання та заробітної плати. 

 

Протягом 

2019-2020 

років 

Комісія з питань 

дотримання 

законодавства про 

працю щодо 

легалізації 

зайнятості населення 

та забезпечення 

виплати заробітної 

плати, виконавчий 

комітет 

Татарбунарської 

міської ради  

    

Збільшення 

кількості 

працюючих у 

легальному 

секторі економіки 

4.1.10 Стимулювання роботодавців до Протягом Татарбунарська     Створення нових 



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

створення нових робочих місць, в т.ч. 

для молоді, шляхом компенсації 

єдиного внеску суб’єктам малого 

підприємництва, які 

працевлаштовують безробітних та 

роботодавцям, які працевлаштовують 

на нові робочі місця незахищені 

верстви населення на строк не менше 

ніж два роки. 

2019-2020 

років 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

робочих місць 

4.1.11 Стимулювання мотивації до праці та 

додаткової матеріальної підтримки 

безробітних шляхом організації 

громадських робіт за рахунок коштів 

міського бюджету та коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок 

безробіття України пропорційно 

рівними частинами. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості,  

виконком міської  

ради 
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 20,0 20,0 

Організація та 

проведення 

оплачуваних 

громадських робіт 

 

4.1.12 Організація громадських робіт, в т.ч. 

за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок 

безробіття України для додаткової 

матеріальної підтримки працівників 

підприємств, у разі втрати ними 

частини заробітної плати внаслідок 

вимушеного скорочення до 50 

відсотків передбаченої 

законодавством тривалості робочого 

часу у зв’язку з зупиненням 

(скороченням) виробництва продукції. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Інформування  

працівників 

підприємств, у 

разі втрати ними 

частини заробітної 

плати внаслідок 

вимушеного 

скорочення до 50 

відсотків 

передбаченої 

законодавством 

тривалості 

робочого часу у 

зв’язку з 

зупиненням 



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

(скороченням) 

виробництва 

продукції.  про 

організацію та 

проведення 

оплачуваних 

громадських робіт 

4.1.13 Рекомендування трудовим колективам 

при укладанні колективних договорів 

передбачати в них створення 

належних умов праці, виділення 

необхідних матеріальних і фінансових 

ресурсів на ці цілі. 

Протягом 

2018-2020 

років 

Виконавчий комітет 

Татарбунарської 

міської ради, 

управління 

райдержадміністраці

ї: соціального 

захисту населення 

    

Підвищення 

соціального 

захисту 

працюючих 

 Всього по напрямку у тому числі за рахунок міського бюджету:  20,0 20,0  

 Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття 
-* -* -* 

 

4.2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення   ...     

4.2.1 Надання консультативно-методичної 

допомоги підприємствам, установам і 

організаціям у здійсненні 

професійного навчання кадрів на 

виробництві. Проведення анкетування 

підприємств з питання організації 

професійного навчання персоналу на 

виробництві.  

Протягом 

2019-2020 

років 

Виконавчий комітет 

Татарбунарської 

міської ради, 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Збільшення 

кількість 

працівників, 

охоплених  

професійною 

підготовкою на 

виробництві  

4.2.2. Проведення семінарських занять із 

працівниками кадрових служб 

підприємств з питання підготовки 

кадрів на виробництві (згідно з 

поданими заявами) 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Підвищення 

якості надання 

послуг з 

підготовки кадрів 

на виробництві 

4.2.3. Проведення професійної орієнтації Протягом Виконавчий комітет     Підвищення 



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

учнів старших класів загальноосвітніх 

закладів, а також неповнолітніх осіб 

шляхом проведення ярмарків 

вакансій, професіографічних 

екскурсій, днів презентацій центрів 

зайнятості, Одеського центру 

професійно-технічної освіти 

Державної служби зайнятості та 

інших масових заходів.  

2018-2020 

років 

татарбунарської 

міської ради, 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

конкурентоспромо

жності молоді  на 

ринку праці та 

рівня зайнятості 

4.2.4. Забезпечення підприємств, 

організацій, установ міста 

кваліфікованими  кадрами, які 

відповідають вимогам сучасності 

шляхом нарощення обсягів 

професійного навчання безробітних 

на базі Одеського центру професійно-

технічної освіти державної служби 

зайнятості. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Підвищення 

конкурентоспромо

жності 

безробітних на 

ринку праці 

4.2.5. Сприяння повернення безробітних до 

продуктивної зайнятості шляхом 

організації підтвердження результатів 

неформального навчання осіб за 

робітничими професіями.  

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Збільшення рівня 

зайнятості 

населення 

4.2.6. Підвищення економічної активності 

населення старше 45 років та їхньої 

конкурентоспроможності, шляхом 

надання даним особам ваучерів на 

професійне навчання. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Збільшення рівня 

зайнятості 

населення 

4.2.7. Задоволення потреб аграрного сектора 

у висококваліфікованих   фахівцях, 

створення умов для  молоді щодо 

здобуття  вищої і професійно-

Протягом 

2019-2020 

років 

Виконавчий комітет 

татарбунарської 

міської ради, відділ 

освіти 

    

Підвищення рівня 

зайнятості молоді 

у сільській 

місцевості 



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

технічної освіти та їх 

працевлаштування, упорядкування 

мережі аграрних закладів освіти, 

зміцнення їх навчально-матеріальної 

бази з метою удосконалення 

організації та підвищення якості. 

райдержадміністраці, 

управління 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністраці, 

КЗ «Татарбунарське 

професійно-технічне 

аграрне училище» 

4.2.8. Здійснення моніторингу професійно-

кваліфікаційної структури робочої 

сили та перспективної потреби 

підприємств у кваліфікованих кадрах 

(у тому числі через аналіз вакансій, 

наданих роботодавцями до державної 

служби зайнятості)  

ІІ квартали 

2019-2020 

років 

Управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністраці

ї, Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості, 

відділ освіти 

райдержадміністраці

ї, виконком міської 

ради 

    

Коригування 

обсягів 

державного 

замовлення на 

підготовку кадрів 

відповідно до 

потреб ринку 

праці 

 Всього по напрямку, у тому числі за рахунок коштів міського бюджету:     

 Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття 
   

 

4.3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку соціального захисту населення удосконалення регулювання трудової міграції   ...     

4.3.1. Забезпечення взаємодії з суб’єктами 

господарювання, які надають послуги 

з посередництва у працевлаштуванні, 

згідно вимог чинного законодавства. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості     

Попередження 

порушень діючого 

законодавства у 

сфері 

працевлаштування 

українських 

громадян 

4.3.2. Проведення роботи щодо 

регулювання залучення до роботи 

Протягом 

2019-2020 

Татарбунарська 

районна філія 
    

Забезпечення 

області 



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

іноземних працівників, з метою 

сприяння та розвитку 

підприємництва, надходження 

іноземних інвестицій, збільшення 

кількості робочих місць та захисту 

внутрішнього ринку праці. 

років Одеського обласного 

центру зайнятості 

висококваліфікова

ними робочими 

кадрами, 

залучення 

іноземних 

інвестицій для 

збільшення 

кількості робочих 

місць 

4.3.3. Проведення  інформаційних семінарів 

для роботодавців з метою роз’яснення 

трудового законодавства щодо 

використання праці іноземців. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Підвищення 

соціального 

захисту 

працюючих 

4.3.4. Реалізація спільних заходів з 

представниками державних установ та 

громадських організацій щодо 

протидії торгівлі людьми 

Протягом 

2019-2020 

років 

Виконавчий комітет 

татарбунарської 

міської ради, 

Татарбунарське ВП 

Арцизького відділу 

поліції ГУНП в 

Одеській області, 

відділ у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту 

райдержадміністраці

ї, управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністраці

ї, Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Зменшення 

відтоку робочої 

сили за кордон 

4.3.5. Надання консультації громадянам та Протягом2 Татарбунарська     Збільшення рівня 



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

роботодавцям з питань 

працевлаштування за кордоном за 

допомогою посередницьких структур, 

які мають відповідну ліцензію та 

попереджати про ризики 

неврегульованої трудової міграції. 

018-2020 

років 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

зайнятості 

населення 

4.3.6. Вивчення питання щодо можливостей 

організації транспортного довозу 

працівників з віддалених територій до 

місця роботи.  

Протягом 

2019-2020 

років 

Виконавчий комітет 

татарбунарської 

міської ради, відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі 

райдержадміністраці

ї, Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Сприяння 

підвищенню 

мобільності 

робочої сили на 

ринку праці 

4.3.7. Вивчення питання щодо доцільності 

формування банку даних щодо 

вільних житлових приміщень у місті, 

які можуть бути використанні для 

надання житла за умови 

працевлаштування молодих фахівців. 

Протягом 

2019-2020 

років 

 

УМКВ та ЗБМ, 

відділ освіти 

райдержадміністраці

ї, виконавчий 

комітет 

Татарбунарської 

міської ради 

    

Підвищення рівня 

зайнятості серед 

молодих фахівців 

у сільській 

місцевості 

 Всього по напрямку, у тому числі за рахунок міського бюджету:     

 Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття 
   

 

4.4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці ...     

4.4.1. Сприяння зайнятості населення 

шляхом індивідуалізації надання 

послуг з працевлаштування 

неконкурентоспроможним на ринку 

праці особам з числа зареєстрованих 

безробітних. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 
    

Підвищення рівня 

працевлаштування 

безробітних 



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

4.4.2. Забезпечення організації ефективної 

профорієнтаційної роботи з 

інвалідами, неповнолітніми та іншими 

громадянами, які не здатні на рівних 

умовах конкурувати на ринку праці. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 
    

Підвищення 

конкурентоспромо

жності на ринку 

праці соціально 

незахищених 

верств населення 

4.4.3. Надання якісних та адресних 

соціальних послуг з 

працевлаштування молоді. Сприяти 

залученню молодих громадян до 

підприємницької діяльності шляхом 

організації власної справи. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 
    

Підвищення рівня 

зайнятості молоді 

4.4.4. Сприяння працевлаштуванню осіб з 

інвалідністю, шляхом адресного та 

індивідуального підходу до кожної 

особи, враховуючи рівень їх медичної 

та трудової реабілітації. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 
    

Працевлаштуванн

я інвалідів шляхом 

адресного та 

індивідуального 

підходу до кожної 

особи 

4.4.5. Організація професійного навчання 

осіб з обмеженими фізичними 

можливостями за направленням 

служби зайнятості, в тому числі за 

рахунок Фонду соціального захисту 

інвалідів, з метою прискорення їх 

адаптації до умов ринку праці та 

професійної інтеграції у суспільство.  

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 
    

Підвищення 

конкурентоспромо

жності на ринку 

праці соціально 

незахищених 

верств населення 

4.4.6. Проведення спільних заходів 

районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді з районною 

філією Одеського обласного центру 

зайнятості, виконавчим комітетом 

Татарбунарської міської ради з метою 

Протягом 

2019-2020 

років 

Районний центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у 

справах дітей 

райдержадміністраці

    

Підвищення рівня 

зайнятості 

соціально 

незахищених 

верств населення 



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

об’єднання зусиль, вдосконалення 

взаємодії, координації дій щодо 

працевлаштування неповнолітніх осіб, 

які опинилися у складних життєвих 

обставинах, у тому числі дітей-сиріт 

та дітей  позбавлених батьківського 

піклування.  

ї, Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості, 

виконавчий комітет 

Татарбунарської 

міської ради 

4.4.7. Сприяння в працевлаштуванні особам, 

які звільненні від відбування покарань 

з місць позбавлення волі, та надання 

допомоги в професійному навчанні та 

побутовому влаштуванні. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарське ВП 

Арцизького відділу 

поліції ГУНП в 

Одеській області, 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості, 

виконавчий комітет 

Татарбунарської 

міської ради  

    

Підвищення рівня 

зайнятості 

соціально 

незахищених 

верств населення 

4.4.8. Надання юридичних, психологічних, 

соціально-педагогічних, соціально-

економічних, інформаційних послуг 

особам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, у тому числі 

особам, звільненим з місць 

позбавлення волі; особам, засудженим 

до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі; особам, які мають 

проблеми інвалідності; випускникам 

інтернатних закладів; дітям-сиротам 

та дітям позбавленим батьківського 

піклування та особам з їх числа, з 

метою подальшого працевлаштування 

та професійного навчання. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарський 

районний центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

райдержадміністраці

ї 

     

Підвищення рівня 

зайнятості 

соціально 

незахищених 

верств населення 



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

4.4.9. Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з метою  

розповсюдження інформації серед 

населення щодо підвищення 

конкурентоспроможності громадян 

віком старше 45 років (cт. 30 Закону 

України «Про зайнятість населення»)  

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарський 

районний центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

райдержадміністраці

ї, Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

 

    

Підвищення 

конкурентоспромо

жності 

безробітних на 

ринку праці 

4.4.10

. 

Сприяння залученню незайнятих 

жінок до підприємницької діяльності, 

самозайнятості, малого бізнесу. 

Надавати їм необхідну практичну та 

методичну допомогу із зазначених 

питань. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Відділ у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту 

райдержадміністраці

ї, Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості, 

виконкоми міської 

та сільських рад 

 

    

Збільшення 

кількості 

працюючих жінок 

у сфері малого 

підприємництва 

4.4.11

. 

Сприяння стану додержання 

законодавства про працю  

неповнолітніх  на підприємствах, в 

установах і організаціях різних форм 

власності 

Протягом 

2019-2020 

років 

Служба у справах 

дітей 

райдержадміністраці

ї, Територіальна 

державна інспекція  

з питань праці в 

Одеській області, 

Татарбунарське ВП 

Арцизького відділу 

поліції ГУНП в 

Одеській області 

    

Підвищення 

соціального 

захисту 

працюючих 

неповнолітніх 



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

4.4.12

. 

Залучення учнівської та студентської 

молоді у період канікул до участі у 

громадських роботах. В бюджетах 

міської ради передбачити кошти на 

організацію громадських робіт для 

учнів шкіл та осіб із 

малозабезпечених та проблемних 

сімей. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку виконавчого 

комітету (апарату) 

міської ради, служба 

у справах дітей 

райдержадміністраці

ї, відділи 

райдержадміністраці

ї: у справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

освіти 

    
Підвищення рівня 

зайнятості молоді 

4.4.13 Надання інформаційної, 

консультативної та соціальної 

допомоги молодим особам, які 

звільнилися з установ, що виконують 

покарання, умовно-достроково 

звільнених. 

 

 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарський 

районний центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, 

Татарбунарський 

районний сектор 

філії державної 

установи «Центр 

пробації» в Одеській 

області, 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Підвищення рівня 

зайнятості 

соціально 

незахищених 

верств населення 

4.4.14 Здійснення моніторингу 

працевлаштування інвалідів в 

установах, організаціях та 

підприємствах міста відповідно до 

вимог чинного законодавства 

Протягом 

2019-2020 

років 

Управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністраці

ї, виконавчий 

комітет 

    

Підвищення 

конкурентоспромо

жності на ринку 

праці соціально 

незахищених 

верств населення 



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

Татарбунарської 

міської ради 

 

4.4.15 Забезпечення організації ефективної 

профорієнтаційної роботи з 

інвалідами, неповнолітніми та іншими 

громадянами, які не здатні на рівних 

умовах конкурувати на ринку праці. 

Проведення семінарів, круглих столів, 

ярмарок вакансій, надання 

профорієнтаційних послуг особам з 

обмеженими фізичними 

можливостями з метою прискорення 

їх адаптації до умов ринку праці та 

професійної інтеграції у суспільство. 

З метою розширення бази вакансій 

для осіб з інвалідністю проводити 

семінари з керівниками підприємств, 

де відсутні працівники зазначеної 

категорії 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Підвищення 

конкурентоспромо

жності на ринку 

праці соціально 

незахищених 

верств населення 

4.4.16 Забезпечення проведення професійної 

орієнтації та організації професійної 

реабілітації інвалідів із здійсненням 

медичного супроводу в центрах 

професійної реабілітації інвалідів, 

зокрема на базі комунальної установи 

«Центр професійної реабілітації 

інвалідів». Сприяння їх ефективному 

працевлаштуванню відповідно до 

набутої професії після закінчення 

навчання. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністраці

ї, Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості, 

виконавчий комітет 

татарбунарської 

міської ради 

    

Підвищення рівня 

зайнятості 

інвалідів 

 Всього по напрямку, у тому числі за рахунок міського бюджету:      



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

 Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття 
     

4.5. Сприяння зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та 

демобілізованих військовослужбовців учасників антитерористичної операції 

4.5.1 Здійснення заходів щодо професійної 

адаптації учасників 

антитерористичної операції.  

Протягом 

2019-2020 

років 

Управління 

соціального захисту 

населення 

Татарбунарської 

районної державної 

адміністрації, 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Підвищення 

конкурентоспромо

жності на ринку 

праці учасників 

АТО шляхом 

професійного 

навчання, надання 

інформаційних, 

консультаційних, 

профорієнтаційни

х послуг 

4.5.2 Проведення для безробітних 

демобілізованих учасників АТО та 

внутрішньо переміщених осіб 

профорієнтаційних заходів, зокрема 

семінарів та тренінгів, метою яких є  

мотивація зазначеної категорії осіб до 

успішної професійної реалізації своїх 

вмінь та навичок в мирному житті. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Сприяння 

зайнятості 

учасників АТО та 

осіб, які 

переміщуються з 

тимчасово 

окупованої 

території та 

районів 

проведення 

антитерористичної 

операції 

 

4.5.3. Здійснення заходів щодо сприяння 

зайнятості  внутрішньо переміщених 

осіб з числа зареєстрованих 

безробітних 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Надання 

соціальних послуг 

особам, які 

переміщуються з 

тимчасово 



 

№ з/п Перелік заходів програми 

Строк  

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі  

Очікуваний 

результат 

  2019 рік 2020 рік 

окупованої 

території та 

районів 

проведення 

антитерористичної 

операції 

4.5.4 Сприяння зайнятості учасників АТО 

шляхом виплати допомоги по 

безробіттю для організації 

підприємницької діяльності. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Працевлаштуванн

я безробітних 

учасників АТО 

4.5.5. Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи з внутрішньо 

переміщеними особами та учасникам 

антитерористичної операції. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Татарбунарська 

районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості 

    

Сприяння 

зайнятості 

учасників АТО та 

ВПО  
 Всього по напрямку, у тому числі за рахунок міського бюджету:     

 Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття 
   

 

 
 Разом за програмою, у тому числі за рахунок міського бюджету: 

 
 20,0 20,0 

 

 Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття 
- - 

-  



 

9 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про встановлення фіксованих ставок 

єдиного податку для фізичних осіб-

підприємців  на 2020 рік 

 

 

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до  Податкового кодексу України    № 2755-IV 

від 02.12.2010   Татарбунарська міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити  на 2020 рік  фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-

підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності: 

1.1. Для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на                   1 

січня податкового (звітного) року , з розрахунку на календарний місяць. 

1.2. Для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 

року, з розрахунку на календарний місяць. 

 

2. Забезпечити оприлюднення  цього рішення на  інформаційному стенді   

міської ради  та   в  районній газеті  «Татарбунарський вісник». 

 

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

питань бюджету, фінансів та управління  майном. 

 
 

 

Проект рішення підготовлено виконавчим 

комітетом (апаратом) міської ради 

 

 

 

 

 

 



 

10 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про встановлення туристичного  

збору  на 2020 рік 
 

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  статтею 69 Бюджетного  кодексу України,   статтями 10, 

268  до  Податкового кодексу України    № 2755-IV від 02.12.2010  зі  змінами   

внесеними  Законом  України   від 23.11.2018    № 2628-VIII  «Про внесення  змін  до  

Податкового  кодексу  України  та деяких  інших законодавчих  актів  України  щодо 

покращення  адміністрування  та перегляду  ставок окремих  податків  і  зборів»  

Татарбунарська міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення  про встановлення  туристичного збору  на 2020  рік 

(додається). 

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

питань бюджету, фінансів та управління  майном. 

 
 

 

 

Проект рішення підготовлено виконавчим 

комітетом (апаратом) міської ради 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

До рішення  Татарбунарської      міської ради 

«Про встановлення туристичного збору на  

2020 рік» від   07.06.2019   року №____ 

 

 

Положення про механізм справляння та порядок сплати туристичного 

збору 

 

1. Загальні   положення  

 

1.1 Туристичний збір  -  це місцевий збір,  кошти  від якого  зараховуються  до 

міського  бюджету. 

 

          2. Платники збору 

2.1. Платниками  збору є  громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію  м. Татарбунари та отримують 

(споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити 

місце перебування в зазначений строк. 

 
2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 

 

а) постійно проживають, у тому числі  на умовах договорів найму,  на території  

Татарбунарської міської ради; 

б) особи, які прибули у відрядження; 

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або 

дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

д) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

ж) особи,  які прибули  за путівками  (курсівками)  на лікування, оздоровлення, 

реабілітацію  до лікувально-профілактичних,   фізкультурно-оздоровчих  та 

санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію  на медичну практику  та 

акредитацію   Міністерства  охорони  здоров’я України;  

з)  діти віком  до 18 років; 

д) дитячі лікувально-профілактичні,  фізкультурно-оздоровчі  та курортно-

санаторні заклади.  

 

2.3 Ведення обліку платників  туристичного збору  покладається на 

контролюючі органи. 

 

3. База справляння збору  
3.1. Базою справляння  збору  є загальна кількість  діб тимчасового  розміщення   

у місцях проживання  (ночівлі),  визначених підпунктом  4.3 пунктом 4 цього 

Положення. 

 

3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові 

послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), 



 

телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), 

обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші 

документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду. 

 

3. Ставка збору 

Ставка  встановлюється у розмірі  0,5  відсотка  від розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої   законом на  1 січня  звітного (податкового року, для 

однієї  особи  за   одну  добу  тимчасового розміщення  особи  у місцях  тимчасового  

розміщення  (ночівлі) визначеної пунктом 2 цього  Положення. 

 

 

4. Податкові агенти 

 

4.1. Податковим агентом визнається особа, на яку покладається обов’язок із 

справляння, обчислення та перерахування туристичного збору до міського бюджету 

від імені та за рахунок коштів платника збору. 

 

4.2. Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають права та 

виконують обов’язки, встановлені Податковим кодексом України, для платників 

податків. 

 

4.3. Справляння збору здійснюється податковими агентами: 

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих,  

хостелів, будинків відпочинку, туристичних  баз,  гірських  притулків, таборів  для 

відпочинку,  пансіонатів   та інших  закладів  готельного типу, санаторно-курортних  

закладів; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих 

осіб  з метою  їх тимчасового розміщення  на   поселення у що належать   фізичним 

особам  на праві власності або на праві користування  за договором найму (житловий  

будинок, прибудова до житлового будинку, квартира,  котедж,  кімната,   садовий 

будинок,  дачний будинок, будь-які  інші  об’єкти, що використовуються  для  

тимчасового проживання  (ночівлі) ; 

в) юридичними особами, які уповноважуються  міською радою  справляти  збір   

на умовах договору, укладеного  з  Татарбунарською міською радою. 

 

4.4. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 

надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого 

податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента 

туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням 

підрозділу. 

 

5. Особливості справляння збору  
 Платники збору   сплачують  суму збору  авансовим внеском  перед тимчасовим 

розміщенням  у місцях проживання  (ночівлі) податковим  агентам, які справляють  

збір,  пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму 

сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. 

   



 

 

6. Податковий період      
      Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

  

7. Порядок сплати збору 

 

7.1. Збір сплачується податковими  агентами за своїм  місцезнаходженням до 

бюджету Татарбунарської міської ради щоквартально, у визначений  для  

квартального  звітного (податкового)  періоду строк   та  відповідно до  податкової 

декларації  за  звітний (податковий)   квартал    за   місцезнаходженням  податкових  

агентів.  

 7.2. До міського бюджету зараховується 100% туристичного збору. 

 

 8. Відповідальність 

8.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність 

сплати збору до міського бюджету покладається на податкових агентів-платників 

туристичного збору у відповідності до Податкового кодексу України  від 02.12.2010 р. 

№ 2755-VІ. 

 

8.2. На податкового агента –платника збору, що не подав або несвоєчасно подав 

податкову декларацію туристичного збору, а також не сплатив суму самостійно 

визначеного грошового зобов’язання протягом строків, визначених чинним 

законодавством України, накладаються штрафні санкції у розмірах, передбачених 

Податковим кодексом України  від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. 

 

8.3. Після закінчення встановлених чинним законодавством України строків 

погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу 

нараховується пеня у відповідності до Податкового кодексу України  від 02.12.2010 р.  

№ 2755-VІ. 

 

9. Контроль. 
Контроль за своєчасністю подання податкової декларації туристичного збору, 

правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету здійснює 

державна податкова інспекція  у м.  Татарбунари   

 

Міський голова                 А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 питання порядку денного 
 

 

У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Татарбунарського району Одеської області 

       Тридцять п’ята сесія  VIІ скликання 

Код згідно з КОАТУУ 5125010100 

 

  РІШЕННЯ 

Про встановлення ставок земельного податку на землю, 

пільг зі сплати земельного податку та ставок орендної плати 

за землю на 2020 рік на території Татарбунарської міської 

ради   
 

         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», рішенням Татарбунарської міської ради від 

08.07.2015 року № 1188-VI «Про встановлення ставок плати за землю, пільг по сплаті 

земельного податку та затвердження «Положення про плату за землю на території 

Татарбунарської міської ради», Татарбунарська міська рада Татарбунарського району 

Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на 2020 рік на території Татарбунарської міської ради: 

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1; 

2) пільги зі сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб згідно з 

додатком 2; 

3) ставки орендної плати за землю згідно з додатком 3. 

2.  Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 
           
          3. Направити копію цього рішення Татарбунарській Державній податковій 
інспекції Ізмаїльського управління  ГУ  ДФС в Одеській області протягом 5 днів з  
дня його оприлюднення. 

 

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

Татарбунарської міської ради. 



 

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року. 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 



 

 

                                                                                                                                        Додаток1 
 

          ЗАТВЕРДЖЕНО  

                рішенням Татарбунарської міської ради 

                                                                   від « 07 » червня 2019 року №       - VII 

 

СТАВКИ  

земельного податку
1
 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію 

з 01 січня 2020 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які 

поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 
Код району 

Код  

згідно з КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, 

або території об’єднаної територіальної громади 

  51        51250         5125010100    місто Татарбунари та територія Татарбунарської міської ради 

1.Ставки податку: 

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 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва

4
 

0,9500 0,9500   

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва

4
 

(багаторічні насадження в віці плодоношення)
 

0,4000 0,4000   

01.02 Для ведення фермерського господарства
4 

 

0,9500 0,9500   

01.02 Для ведення фермерського господарства
4 (багаторічні 

насадження в віці плодоношення)
 

0,4000 0,4000   

01.03 Для ведення особистого селянського господарства
4
 0,9500 0,9500   

01.03 Для ведення особистого селянського господарства
 4 

(багаторічні насадження в віці плодоношення)
 

0,4000 0,4000   

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства
4
 1,0000 1,0000 

 
  

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства
4  

(багаторічні насадження в віці плодоношення)
 

1,0000 1,0000 

 
  

01.05 Для індивідуального садівництва
4
 1,0000 1,0000   



 

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 

01.06 Для колективного садівництва
4
 1,0000 1,0000   

01.07 Для городництва
4
 1,0000 1,0000   

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби
4
 1,0000 1,0000   

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,3000 0,3000   

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського 
господарства  

1,0000 1,0000   

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві  1,0000 1,0000   

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції  

1,0000 1,0000   

01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1,0000 1,0000   

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

1,0000 1,0000   

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

4
 

0,0500 0,0500   

02.02 Для колективного житлового будівництва
4
 0,0500 0,0500   

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку 

0,0500 0,0500   



 

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 

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 
тимчасового проживання  

0,0500 0,0500   

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  1,0000 1,0000   

02.06 Для колективного гаражного будівництва  1,0000 1,0000   

02.07 Для іншої житлової забудови   0,0500 0,0500   

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

0,0500 0,0500   

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   

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування

4
 

0,0000 0,0000   

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 0,0500 0,0500   



 

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 

освіти
4
 

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров’я та соціальної допомоги

4 
(державних і 

комунальних)  

0,0500 0,0500   

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров’я (приватних) 

3,0000 3,0000   

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 
релігійних організацій

4
 

1,5000 1,5000   

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 
громадських організацій

4
 

1,5000 1,5000   

03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування

4
 

1,5000 1,5000   

03.06 Для будівництва та обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій та органів

4
 

1,5000 1,5000   

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  3,0000 3,0000   

03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування  

3,0000 3,0000   

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-
фінансових установ  

3,0000 3,0000   



 

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 

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

3,0000 3,0000   

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд 
закладів науки  

1,0000 1,0000   

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування  

0,0500 0,0500   

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
побутового обслуговування   

1,5000 1,5000   

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС
4
 0,0500 0,0500   

03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови   

1,5000 1,5000   

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17  та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

1,0000 1,0000   

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

3,0000 3,0000   



 

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 

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання біосферних 
заповідників  

0,0500 0,0500   

04.02 Для збереження та використання природних 
заповідників

4
 

0,0500 0,0500   

04.03 Для збереження та використання національних 
природних парків

4
 

0,0500 0,0500   

04.04 Для збереження та використання ботанічних садів
4
 0,0500 0,0500   

04.05 Для збереження та використання зоологічних парків  0,0500 0,0500   

04.06 Для збереження та використання дендрологічних 
парків  

0,0500 0,0500   

04.07 Для збереження та використання парків - пам’яток 
садово-паркового мистецтва  

0,0500 0,0500   

04.08 Для збереження та використання заказників  0,0500 0,0500   

04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ  0,0500 0,0500   

04.10 Для збереження та використання пам’яток природи  0,0500 0,0500   

04.11 Для збереження та використання регіональних 
ландшафтних парків  

0,0500 0,0500   

05 Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають 



 

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 

особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових 
досліджень, освітньої та виховної роботи)                      0,0500         0,0500 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть 
використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів

4
 

0,0500 0,0500   

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів

4
(приватних) 

1,0000 1,0000   

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних 
ресурсів  

1,0000 1,0000   

06.03 Для інших оздоровчих цілей  1,0000 1,0000   

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

1,0000 1,0000   

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення

4
 

1,0000 1,0000   

07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 
культури і спорту

4
 

0,0500 0,0500   

07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 1,0000 1,0000   



 

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 

культури і спорту
4 
(приватних) 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва  0,0500 0,0500   

07.04 Для колективного дачного будівництва   0,0500 0,0500   

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

1,0000 1,0000   

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної 
спадщини   

0,0500 0,0500   

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів  0,0500 0,0500   

08.03 Для іншого історико-культурного призначення  0,0500 0,0500   

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

0,0500 0,0500   

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 
послуг   

0,0500 0,0500   

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення  0,0500 0,0500   

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

0,0500 0,0500   

10 Землі водного фонду 



 

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 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами  0,0200 0,0200   

10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами (які 
передані у користування фізичним особам, іншим 
субєктам підприємницької діяльності  або спільно з 
ними використовуються) 

0,0200 0,0200   

10.02 Для облаштування та догляду за прибережними 
захисними смугами  

0,0200 0,0200   

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  0,0200 0,0200   

10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, 
іншими водогосподарськими спорудами і каналами  

0,0200 0,0200   

10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, 
іншими водогосподарськими спорудами і каналами (у 
частині, що стосується каналів, які передані у 
користування фізичним особам, іншим субєктам 
підприємницької діяльності  або спільно з ними 
використовуються) 

0,3000 0,3000   

10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  0,0200 0,0200   

10.06 Для сінокосіння  1,0000 1,0000   

10.06 Для сінокосіння (які передані у користування фізичним 
особам, іншим субєктам підприємницької діяльності  

1,0000 1,0000   



 

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 

або спільно з ними використовуються) 

10.07 Для рибогосподарських потреб  0,3000 0,3000   

10.07 Для рибогосподарських потреб (які передані у 
користування фізичним особам, іншим субєктам 
підприємницької діяльності  або спільно з ними 
використовуються) 

0,3000 0,3000   

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних цілей  

1,0000 1,0000   

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  0,0200 0,0200   

10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, 
гідрометричних та лінійних споруд  

0,0200 0,0200   

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших 
лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних 
захисних смуг морів, морських заток і лиманів  

1,0000 1,0000   

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

0,0200 0,0200   

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами   

1,5000 1,5000   



 

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 

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості  

1,5000 1,5000   

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств  

1,5000 1,5000   

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води)  

1,5000 1,5000   

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

1,5000 1,5000   

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
залізничного транспорту 

1,5000 1,5000   

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
морського транспорту   

1,5000 1,5000   

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
річкового транспорту   

1,5000 1,5000   



 

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 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства

4
 

1,5000 1,5000   

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
авіаційного транспорту  

1,5000 1,5000   

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

1,5000 1,5000   

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
міського електротранспорту  

1,5000 1,5000   

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та допоміжних 
операцій  

1,5000 1,5000   

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
іншого наземного транспорту  

1,5000 1,5000   

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

1,5000 1,5000   

12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього 
сервісу 

3,0000 3,0000   

13 Землі зв’язку 



 

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 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій  

3,0000 3,0000   

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд 
об’єктів поштового зв’язку  

3,0000 3,0000   

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних 
засобів зв’язку  

3,0000 3,0000   

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

3,0000 3,0000   

13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України

4
 

0,0000 0,0000   

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій   

3,0000 3,0000   

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  

3,0000 3,0000   

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та 3,0000 3,0000   



 

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 

використання земель природно-заповідного фонду  

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил
4
 0,0500 

 

0,0500   

15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових 
частин (підрозділів) Національної гвардії

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ
4
 0,0500 

 

0,0500   

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби 
зовнішньої розвідки

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, 
утворених відповідно до законів, військових 
формувань

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09, 15.10  та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

0,0500 

 

0,0500   



 

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 

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   

16 Землі запасу  1,0000 

 

1,0000   

17 Землі резервного фонду  1,0000 

 

1,0000   

18 Землі загального користування
4
 1,0000 

 

1,0000   

18 Землі загального користування
4 

(у частині що використовуються садовими (городними) 
товариствами, кооперетива-ми та іншими 
об’єднаннями громадян власників та користувачів 
садових та городних ділянок) 

0,0500 0,0500   

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

0,0500 0,0500   



 

__________ 
1
 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної 

одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками. 
2
 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, 

затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548. 
3
 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 

274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими 

знаками після коми.  
4
 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або 

частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України. 
 

2.Ставка земельного податку за земельні ділянки несільськогосподарського призначення, нормативну грошову оцінку яких 

проведено (незалежно від місцезнаходження), які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім 

державної та комунальної форми власності) встановлюється у розмірі 6 відсотків від нормативної грошової оцінки землі.  

3. Ставка земельного податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, нормативну грошову оцінку яких 

проведено (незалежно від місцезнаходження), які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім 

державної та комунальної форми власності) встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки землі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 Додаток 2 

 

                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської міської ради 

                                                               від «07» червня 2019 р. №         - VII 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку
1
 

 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію 

 з 01  січня  2020 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які 

поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

51                       51250                5125010100                             місто Татарбунари 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми податкового 

зобов’язання за рік) 

1.1. Від сплати земельного податку звільняються фізичні                 та юридичні особи 

відповідно до статей 281, 282 Податкового кодексу України. 
100 

1.2. Від сплати податку також звільняються відповідно до статті 



 

 283 Податкового кодексу України:  

1.2.1. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, 

заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні 

ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, 

заповідні урочища та парки-пам'ятки садово- паркового мистецтва (коди: 04.01 – 04.11, 

05, 08.01-08.04); 

100 

1.2.2. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів 

сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ(коди:01.09, 03.11); 

 

100 

1.2.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, 

заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, 

лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів 

України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів або фондів, (коди: 

03.01 - 03.06, 03.11, 03.14, 04.01 - 04.05, 10.01 – 10.12, 12.04, 13.05, 15.01 - 15.07, 15.09, 

15.10); 

 

100 

1.2.4. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх 

підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади 

України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій (коди: 06.01); 

 

100 

1.2.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, 

охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (коди: 06.01, 07.01-

07.02); 

100 

1.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами із земельного податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі 



 

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) 

сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у 

разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, 

загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування. 

 

                                                                            

__________ 
1 

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 

Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-

територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо. 
 

 

 

             

 

 

 

 

Додаток 3 

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської міської ради 

                                                          від «07» червня 2019 р. №    - VII 

 

СТАВКИ  

оренди землі 

1.Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію 

з 01 січня 2020 року. 



 

 

2.Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які 

поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 
Код району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, 

або території об’єднаної територіальної громади 

       51           51250   5125010100  місто Татарбунари та територія Татарбунарської міської ради 

 

3. Для земельних ділянок несільськогосподарського призначення в межах населеного пункту, які не мають кадастрового 

номеру, ставка оренди  в 1,5 раза більше, ніж в пункті 4, але не повинна перевищувати 12%. 

4.Ставки оренди землі: 

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 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва

4
 

5,0000 5,0000   

01.02 Для ведення фермерського господарства
4 

 

5,0000 5,0000   

01.03 Для ведення особистого селянського господарства
4
 5,0000 5,0000   

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства
4
 5,0000 5,0000   



 

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 

01.05 Для індивідуального садівництва 3,0000 3,0000   

01.06 Для колективного садівництва 3,0000 3,0000   

01.07 Для городництва 3,0000 3,0000   

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 3,0000 3,0000   

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  3,0000 3,0000   

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського 
господарства  

3,0000 3,0000   

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві  3,0000 3,0000   

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції  

3,0000 3,0000   

01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 3,0000 3,0000   

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

3,0000 3,0000   

02.02 Для колективного житлового будівництва 3,0000 3,0000   

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 3,0000 3,0000   



 

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 

житлового будинку 

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 
тимчасового проживання  

3,0000 3,0000   

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  3,0000 3,0000   

02.06 Для колективного гаражного будівництва  3,0000 3,0000   

02.07 Для іншої житлової забудови   3,0000 3,0000   

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10  та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

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   

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування 

3,0000 3,0000   



 

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 

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти 

3,0000 3,0000   

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров’я та соціальної допомоги

 
(державних і 

комунальних) 

3,0000 3,0000   

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров’я (приватних) 

3,0000 3,0000   

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 
релігійних організацій 

3,0000 3,0000   

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 
громадських організацій 

3,0000 3,0000   

03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування 

3,0000 3,0000   

03.06 Для будівництва та обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій та органів 

3,0000 3,0000   

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  8,0000 8,0000   

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
для оптової та роздрібної торгівлі паливо-мастильними 
матеріалами (АЗС та АГЗС) 

8,2500 8,2500   



 

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 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(спілок споживчих товариств) 

3,0000 3,0000   

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(аптек) 

6,0000 6,0000   

03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування  

6,0000 6,0000   

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-
фінансових установ  

4,0000 4,0000   

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   

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд 
закладів науки  

3,0000 3,0000   

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування  

3,0000 3,0000   

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
побутового обслуговування   

4,0000 4,0000   



 

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 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 3,0000 3,0000   

03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови   

4,0000 4,0000   

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

3,0000 3,0000   

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

4,0000 4,0000   

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання біосферних 
заповідників  

3,0000 

 

3,0000   

04.02 Для збереження та використання природних 
заповідників 

3,0000 3,0000   

04.03 Для збереження та використання національних 
природних парків 

3,0000 3,0000   

04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 3,0000 3,0000   

04.05 Для збереження та використання зоологічних парків  3,0000 3,0000   

04.06 Для збереження та використання дендрологічних 3,0000 3,0000   



 

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 

парків  

04.07 Для збереження та використання парків – пам’яток 
садово-паркового мистецтва  

3,0000 3,0000   

04.08 Для збереження та використання заказників  3,0000 3,0000   

04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ  3,0000 3,0000   

04.10 Для збереження та використання пам’яток природи  3,0000 3,0000   

04.11 Для збереження та використання регіональних 
ландшафтних парків  

3,0000 3,0000   

05 Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають 
особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових 
досліджень, освітньої та виховної роботи)                      3,0000 -        3,0000 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть 
використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів 

3,0000 3,0000   

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних 
ресурсів  

3,0000 3,0000   

06.03 Для інших оздоровчих цілей  3,0000 3,0000   



 

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 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення 

3,0000 3,0000   

07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 
культури і спорту 

3,0000 3,0000   

07.03 Для індивідуального дачного будівництва  3,0000 3,0000   

07.04 Для колективного дачного будівництва   3,0000 3,0000   

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної 
спадщини   

3,0000 3,0000   

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів  3,0000 3,0000   

08.03 Для іншого історико-культурного призначення  3,0000 3,0000   

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

09 Землі лісогосподарського призначення 



 

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 

09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 
послуг   

3,0000 3,0000   

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення  3,0000 3,0000   

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами  3,0000 3,0000   

10.02 Для облаштування та догляду за прибережними 
захисними смугами  

3,0000 3,0000   

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  3,0000 3,0000   

10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, 
іншими водогосподарськими спорудами і каналами  

3,0000 3,0000   

10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  3,0000 3,0000   

10.06 Для сінокосіння  3,0000 3,0000   

10.07 Для рибогосподарських потреб  3,0000 3,0000   

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних цілей  

3,0000 3,0000   

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  3,0000 3,0000   

10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, 3,0000 3,0000   



 

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 

гідрометричних та лінійних споруд  

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших 
лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних 
захисних смуг морів, морських заток і лиманів  

3,0000 3,0000   

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами   

3,0000 3,0000   

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості  

4,0000 4,0000   

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   

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств  

4,0000 4,0000   

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 4,0000 4,0000   



 

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 

допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та розподілення води)  

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
залізничного транспорту 

3,0000 3,0000   

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
морського транспорту   

3,0000 3,0000   

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
річкового транспорту   

3,0000 3,0000   

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства 

3,0000 3,0000   

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства (автостанції для перевезення пасажирів у 
міжміському сполученні) 

5,0000 5,0000   



 

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 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства (на автостанції під об’єктами торгівлі) 

8,0000 8,0000   

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
авіаційного транспорту  

3,0000 3,0000   

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

3,0000 3,0000   

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
міського електротранспорту  

3,0000 3,0000   

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та допоміжних 
операцій  

3,0000 3,0000   

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та допоміжних 
операцій (автостанції для перевезення пасажирів у 
міжміському сполученні, станції технічного 
обслуговуввання, мийки, щиномонтаж) 

5,0000 5,0000   

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та допоміжних 
операцій (на автостанції під об’єктами торгівлі) 

8,0000 8,0000   



 

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 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
іншого наземного транспорту  

3,0000 3,0000   

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього 
сервісу 

4,0000 4,0000   

12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього 
сервісу (виключно автозаправні та газозаправні 
станції) 

8,2500 8,2500   

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій  

3,0000 3,0000   

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій (для станцій мобільного та/або 
супутникового зв’язку) 

12,0000 12,0000   

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд 
об’єктів поштового зв’язку  

4,0000 4,0000   

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних 
засобів зв’язку  

3,0000 3,0000   



 

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 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних 
засобів зв’язку (для станцій мобільного та/або 
супутникового зв’язку) 

12,0000 12,0000   

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

3,0000 3,0000   

13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України 

3,0000 3,0000   

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій   

3,0000 3,0000   

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  

3,0000 3,0000   

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 3,0000 3,0000   



 

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 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових 
частин (підрозділів) Національної гвардії 

3,0000 3,0000   

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби 

3,0000 3,0000   

15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 3,0000 3,0000   

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби 

3,0000 3,0000   

15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби 
зовнішньої розвідки 

3,0000 3,0000   

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, 
утворених відповідно до законів, військових 
формувань 

3,0000 3,0000   

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09, 15.10  для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

3,0000 3,0000   

15.09 Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, установ і 

підприємств, що належать до сфери управління МВС 

 

3,0000 3,0000   



 

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 

15.10 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   

18 Землі загального користування 3,0000 3,0000   
 

¹Вид та код цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, 

затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548. 
 

 

 

 

 



 

12 питання порядку денного 

 

У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Татарбунарського району Одеської області 

       Двадцять шоста сесія  VIІ скликання 

Код згідно з КОАТУУ 5125010100 

 

РІШЕННЯ 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінного від земельної ділянки на території 

Татарбунарської міської ради на 2020 рік 

 

          Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 

першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Татарбунарська міська рада Татарбунарського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на 2020 рік на території Татарбунарської міської ради на території 

Татарбунарської міської ради: 

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з 

додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 

2. 

2.  Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 
           
          3. Направити копію цього рішення Татарбунарській Державній податковій 
інспекції Ізмаїльського управління  ГУ  ДФС в Одеській області протягом 5 днів з  
дня його оприлюднення. 

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

Татарбунарської міської ради. 

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року. 

 
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 



 
 

Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської міської ради 

від « 07  » червня  2019 р. №    - VII 

СТАВКИ
 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

1. Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року. 

2. Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які 

поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної одиниці або  

населеного пункту, або 

території об’єднаної 

територіальної громади 

            51             512050                5125010100                     місто Татарбунари    

              

        3. Для нежитлових об’єктів капітального будівництва зазначених у пункті 4 з кодами класифікації 1271.1-1271.9 до 1274.5 

розмір ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, повинні справлятись у подвійному розмірі щодо 

нежитлових об’єктів, які розміщені на земельних ділянках без кадастрового номеру та без зареєстрованого речового права на 

використання земельної ділянки, але не більше 1,5 відсотка від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування. 

 

4. Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки: 



 

Класифікація будівель та споруд
2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код
2
 найменування

2
 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона
4
 2 зона

4
 3 зона

4
 1 зона

4
 2 зона

4
 3 зона

4
 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні  

1110 Будинки одноквартирні
5
 

1110.1  Будинки одноквартирні масової забудови  0,02   0,02   

1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності  0,02   0,02   

1110.3  Будинки садибного типу  0,02   0,02   

1110.4  Будинки дачні та садові  0,02   0,02   

112  Будинки з двома та більше квартирами 

1121  Будинки з двома квартирами
5
 

1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови  0,02   0,02   

1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності  0,02   0,02   

1122  Будинки з трьома та більше квартирами
5
 

1122.1  Будинки багатоквартирні масової забудови  0,02   0,02   

1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні  0,02   0,02   

1122.3  Будинки житлові готельного типу  0,02   0,02   

113  Гуртожитки
5
 

1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців 0,02   0,02   

1130.2  Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів
5
 0,02   0,02   

1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів
5
 0,02   0,02   



 

Класифікація будівель та споруд
2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код
2
 найменування

2
 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона
4
 2 зона

4
 3 зона

4
 1 зона

4
 2 зона

4
 3 зона

4
 

1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів
5
 0,02   0,02   

1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки
5
 0,02   0,02   

1130.6  Будинки для біженців, притулки для бездомних
5
 0,02   0,02   

1130.9  Будинки для колективного проживання інші  0,02   0,02   

        

12  Будівлі нежитлові 

121  Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211  Будівлі готельні 

1211.1  Готелі  0,04   0,04   

1211.2  Мотелі  0,04   0,04   

1211.3  Кемпінги  0,04   0,04   

1211.4  Пансіонати  0,04   0,04   

1211.5  Ресторани та бари  0,30   0,30   

1212  Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  0,02   0,02   

1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,02   0,02   

1212.3  Центри та будинки відпочинку  0,02   0,02   

1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані 

раніше  

0,02   0,02   



 

Класифікація будівель та споруд
2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код
2
 найменування

2
 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона
4
 2 зона

4
 3 зона

4
 1 зона

4
 2 зона

4
 3 зона

4
 

122 Будівлі офісні 

1220  Будівлі офісні
5
 

1220.1  Будівлі органів державного та місцевого управління
5
 0,02   0,02   

1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  0,02   0,02   

1220.3  Будівлі органів правосуддя
5
 0,02   0,02   

1220.4  Будівлі закордонних представництв
5
 0,02   0,02   

1220.5  Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств  0,02   0,02   

1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  0,40   0,40   

123  Будівлі торговельні 

1230  Будівлі торговельні 

1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини 0,08   0,08   

1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків
5
 0,02   0,02   

1230.3  Станції технічного обслуговування автомобілів  0,30   0,30   

1230.4  Їдальні, кафе, закусочні, тощо 0,30   0,30   

1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування  0,04   0,04   

1230.6  Будівлі підприємств побутового обслуговування  0,30   0,30   

1230.9  Будівлі торговельні інші  0,30   0,30   

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 



 

Класифікація будівель та споруд
2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код
2
 найменування

2
 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона
4
 2 зона

4
 3 зона

4
 1 зона

4
 2 зона

4
 3 зона

4
 

1241.1  Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту  0,04   0,04   

1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту  0,04   0,04   

1241.3  Будівлі міського електротранспорту  0,04   0,04   

1241.4  Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту  0,04   0,04   

1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі  0,04   0,04   

1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  0,04   0,04   

1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних 

станцій, телекомунікаційних центрів тощо  

0,04   0,04   

1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та 

тролейбусні депо  

0,04   0,04   

1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші  0,04   0,04   

1242  Гаражі 

1242.1  Гаражі наземні  0,04   0,04   

1242.2  Гаражі підземні  0,04   0,04   

1242.3  Стоянки автомобільні криті  0,04   0,04   

1242.4  Навіси для велосипедів  0,04   0,04   

125  Будівлі промислові та склади 

1251  Будівлі промислові
5
 

1251.1  Будівлі підприємств машинобудування та металообробної 

промисловості
5
 

0,02   0,02   



 

Класифікація будівель та споруд
2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код
2
 найменування

2
 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона
4
 2 зона

4
 3 зона

4
 1 зона

4
 2 зона

4
 3 зона

4
 

1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії
5
 0,02   0,02   

1251.3  Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості
5
 0,02   0,02   

1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості
5
 0,02   0,02   

1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості
5
 0,02   0,02   

1251.6  Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості
5
 0,02   0,02   

1251.7  Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-
паперової промисловості

5
 

0,02   0,02   

1251.8  Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів 
та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

5
 

0,02   0,02   

1251.9  Будівлі інших промислових виробництв, включаючи 
поліграфічне

5
 

0,02   0,02   

1252  Резервуари, силоси та склади 

1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  0,04   0,04   

1252.2  Резервуари та ємності інші  0,04   0,04   

1252.3  Силоси для зерна  0,04   0,04   

1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів  0,04   0,04   

1252.5  Склади спеціальні товарні  0,04   0,04   

1252.6  Холодильники  0,04   0,04   

1252.7  Складські майданчики  0,04   0,04   

1252.8  Склади універсальні  0,04   0,04   



 

Класифікація будівель та споруд
2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код
2
 найменування

2
 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона
4
 2 зона

4
 3 зона

4
 1 зона

4
 2 зона

4
 3 зона

4
 

1252.9  Склади та сховища інші
5
 0,04   0,04   

126  Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

1261  Будівлі для публічних виступів 

1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  0,02   0,02   

1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів  0,02   0,02   

1261.3  Цирки  0,02   0,02   

1261.4  Казино, ігорні будинки  1,50   1,50   

1261.5  Музичні та танцювальні зали, дискотеки  0,04   0,04   

1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  0,02   0,02   

1262  Музеї та бібліотеки 

1262.1  Музеї та художні галереї
5
 0,02   0,02   

1262.2  Бібліотеки, книгосховища
5
 0,02   0,02   

1262.3  Технічні центри  0,02   0,02   

1262.4  Планетарії
5
 0,02   0,02   

1262.5  Будівлі архівів
5
 0,02   0,02   

1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних садів
5
 0,02   0,02   

1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ  0,02   0,02   

1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  0,02   0,02   



 

Класифікація будівель та споруд
2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код
2
 найменування

2
 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона
4
 2 зона

4
 3 зона

4
 1 зона

4
 2 зона

4
 3 зона

4
 

1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів
5
 0,02   0,02   

1263.4  Будівлі професійно-технічних навчальних закладів
5
 0,02   0,02   

1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів
5
 0,02   0,02   

1263.6  Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими 
потребами

5
 

0,02   0,02   

1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки  0,02   0,02   

1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій
5
 0,02   0,02   

1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші
5
 0,02   0,02   

1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1  Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, 

навчальних закладів
5
 

0,02   0,02   

1264.2  Лікарні профільні, диспансери
5
 0,02   0,02   

1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки
5
 0,02   0,02   

1264.4  Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації
5
 0,02   0,02   

1264.5  Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил
5
 -   -   

1264.6  Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації
5
 0,02   0,02   

1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші
5
 0,02   0,02   

1265  Зали спортивні
5
 

1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо  0,02   0,02   

1265.2  Басейни криті для плавання  0,02   0,02   



 

Класифікація будівель та споруд
2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код
2
 найменування

2
 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона
4
 2 зона

4
 3 зона

4
 1 зона

4
 2 зона

4
 3 зона

4
 

1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  0,02   0,02   

1265.4  Манежі легкоатлетичні  0,02   0,02   

1265.5  Тири  0,02   0,02   

1265.9  Зали спортивні інші  0,02   0,02   

127  Будівлі нежитлові інші 

1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства
5
 

1271.1  Будівлі для тваринництва
5
 0,02   0,02   

1271.2  Будівлі для птахівництва
5
 0,02   0,02   

1271.3  Будівлі для зберігання зерна
5
 0,02   0,02   

1271.4  Будівлі силосні та сінажні
5
 0,02   0,02   

1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства
5
 0,02   0,02   

1271.6  Будівлі тепличного господарства
5
 0,02   0,02   

1271.7  Будівлі рибного господарства
5
 0,02   0,02   

1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва
5
 0,02   0,02   

1271.9  Будівлі сільськогосподарського призначення інші
5
 0,02   0,02   

1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності
5
 

1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо
5
 -   -   

1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  0,02   0,02   

1272.3  Цвинтарі та крематорії
5
 -   -   

1273  Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
5
 



 

Класифікація будівель та споруд
2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код
2
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2
 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона
4
 2 зона

4
 3 зона

4
 1 зона

4
 2 зона

4
 3 зона

4
 

1273.1  Пам’ятки історії та архітектури
5
 -   -   

1273.2  Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що 
охороняються державою

5
 

-   -   

1273.3  Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї
5
 -   -   

1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше
5
 

1274.1  Казарми Збройних Сил
5
 -   -   

1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних служб
5
 -   -   

1274.3  Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів
5
 -   -   

        

1274.4  Будівлі лазень та пралень  0,04   0,04   

1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів  0,02   0,02   
 

 

1
 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної 

одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками. 
2
 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель 

та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 
3
 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 

пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) 

десятковими знаками після коми.  



 
4
 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон 

адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без 

урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  
5
 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від 

оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 

266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
  

  

Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської міської ради 

від «07»червня 2019 р. №    - VII 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового 

кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію 

 з 01 січня 2020 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які 

поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

51                51250           5125010100                    місто Татарбунари 

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми податкового 

зобов’язання за рік) 

Будівлі та споруди всіх категорій та класифікацій (коди:11 – 1274.5), які утримуються за 100 



 

рахунок державного  бюджету, міського бюджету або бюджетів органів місцевого 

самоврядування, а також комунальних підприємств
1
 

  

Будівлі всіх категорій та класифікацій (коди:11 – 1274.5), які належать на праві власності 

учасникам антитерористичної операції (учасникам Операції об’єднаних сил) на сході 

України, і їх право зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно  

100 

1 
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 

Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-

територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про встановлення ставки збору за місця паркування 

транспортних засобів на території Татарбунарської міської 

ради на 2020 рік 
 

Керуючись статтею 268ˡ Податкового кодексу України № 2755-IV від 02.12.2010 року, 

пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 

році» від 20.12.2016 року №1791- VІIІ, Татарбунарська міська рада: 
 

В И Р І Ш И Л А : 

                                                                                                                                                                                                                                                       
        1. Встановити на 2020 рік на території Татарбунарської міської ради ставки збору за 

місця паркування транспортних засобів за кожний день провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної 

ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,035 

відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року, щодо земельної ділянки, яка згідно з рішенням Татарбунарської міської 

ради, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на 

автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також 

комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за 

рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена 

для безоплатного паркування транспортних засобів,. 

  2.  Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 
           

          3. Направити копію цього рішення Татарбунарській Державній податковій 
інспекції Ізмаїльського управління  ГУ  ДФС в Одеській області протягом 5 днів з  дня 
його оприлюднення. 

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

Татарбунарської міської ради. 

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року. 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 

 

 

 

 



 

14 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про встановлення транспортного податку на території 

Татарбунарської міської ради, щодо граничного розміру 

транспортного податку на 2020 рік 

  

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтями 7, 12, 267 

Податкового кодексу України, Законом України  «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 

року №1797- VІIІ,  пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на 2020 рік на території Татарбунарської міської ради 
транспортний податок, для легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не 
більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 
розмірів мінімальної заробітної плати, у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий 
автомобіль. 

 

2.  Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 
           
          3. Направити копію цього рішення Татарбунарській Державній податковій 
інспекції Ізмаїльського управління  ГУ  ДФС в Одеській області протягом 5 днів з  
дня його оприлюднення. 

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

Татарбунарської міської ради. 

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року. 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 



 

15 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0313 за заявою фізичної особи підприємця Мільчевої З.М. 

та про затвердження ціни продажу і проекту договору купівлі – продажу цієї 

земельної ділянки 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», 

статтею 134 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву і Звіт про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки фізичної особи – підприємця Мільчевої Зіновії Миколаївни, та 

заяву гр. Чобану Анатолія Федотовича, Татарбунарська міська рада Татарбунарського 

району Одеської області   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що перебуває в оренді, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0313, загальною площею 0,0518 га, для будівництва та експлуатації 

будівель торгівлі, за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вулиця 23 Серпня, земельна ділянка 24в.  

 

2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього рішення, у 

розмірі 110411 (сто десять тисяч чотириста одинадцять) гривень 70 копійок.  

 

3. Погодити проект договору купівлі – продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 5125010100:02:004:0313, 

загальною площею 0,0518 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за 

адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця 23 

Серпня, земельна ділянка 24в.   

 

4. Продати гр. Чобану Анатолію Федотовичу земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 5125010100:02:004:0313, 

загальною площею 0,0518 га, для будівництва та експлуатації будівель торгівлі за адресою: 

68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця 23 Серпня, 

земельна ділянка 24в,  за ціною експертної грошової оцінки, зазначеною у пункті 2 цього 

рішення.  



 

 

5. Доручити Татарбунарському міському голові Глущенку Андрію Петровичу від імені 

Територіальної громади міста Татарбунари укласти з гр. Чобану Анатолієм Федотовичем 

договір купівлі - продажу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього рішення, на 

умовах, погоджених сесією Татарбунарської міської ради.  

 

6. Гр. Чобану Анатолію Федотовичу перерахувати кошти від продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності, зазначеної 

у пункті 1 цього рішення, на рахунок 31515941015476, код 38012170, МФО 899998, 

одержувач місцевий бюджет Татарбунарська міська рада, банк одержувача – УК у 

Татарбунарському районі, в сумі зазначеній у пункті 2 цього рішення, за вирахуванням 

раніше внесеного авансового внеску, не пізніше часу нотаріального посвідчення договору 

купівлі - продажу.  

 

7. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 
 

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0307 за заявою фізичної особи підприємця Мільчевої 

З.М. та про затвердження ціни продажу і проекту договору купівлі – 

продажу цієї земельної ділянки 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», 

статтею 134 Земельного кодексу України, розглянувши заяву і Звіт про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки фізичної особи – підприємця Мільчевої Зіновії 

Миколаївни, та заяву фізичних осіб – підприємців Веліксара Федора Федоровича та 

Веліксара Сергія Федоровича, Татарбунарська міська рада Татарбунарського району 

Одеської області   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що перебуває в оренді, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0307, загальною площею 0,0313 га, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, за адресою: 68100, Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Горького, земельна ділянка 19/1.  

 

2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього 

рішення, у розмірі 66715 (шістдесят шість тисяч сімсот п'ятнадцять) гривень 95 

копійок.  

 

3. Погодити проект договору купівлі – продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0307, загальною площею 0,0313 га, для будівництва та експлуатації 

будівель торгівлі, за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вулиця Горького, земельна ділянка 19/1.   

 

4. Продати фізичним особам – підприємцям  Веліксару  Федору  Федоровичу та 

Веліксару Сергію Федоровичу, земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення з кадастровим номером 5125010100:02:004:0307, загальною площею 



 

0,0313 га, для будівництва та експлуатації будівель торгівлі, за адресою: 68100, 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Горького, земельна 

ділянка 19/1,  за ціною експертної грошової оцінки, зазначеною у пункті 2 цього 

рішення.  

 

5. Доручити Татарбунарському міському голові Глущенко Андрію Петровичу від 

імені Територіальної громади міста Татарбунари укласти з фізичними особами – 

підприємцями Веліксаром Федором Федоровичем та Веліксаром Сергієм 

Федоровичем, договір купівлі - продажу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 

цього рішення, на умовах, погоджених сесією Татарбунарської міської ради.  

 

6. Фізичним особам – підприємцям Веліксару Федору Федоровичу та Веліксару 

Сергію Федоровичу, перерахувати кошти від продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності, 

зазначеної у пункті 1 цього рішення, на рахунок 31515941015476, код 38012170, МФО 

899998, одержувач місцевий бюджет Татарбунарська міська рада, банк одержувача – 

УК у Татарбунарському районі, в сумі зазначеній у пункті 2 цього рішення, за 

вирахуванням раніше внесеного авансового внеску, Веліксару Федору Федоровичу 1/3 

частину та Веліксару Сергію Федоровичу 2/3 частини залишку, не пізніше часу 

нотаріального посвідчення договору купівлі – продажу.  

 

7. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0037 за заявою фізичної особи підприємця Мільчевої 

З.М. та про затвердження ціни продажу і проекту договору купівлі – 

продажу цієї земельної ділянки за заявою гр. Дімогло Руслана Ілліча 

 

 

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

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

Україні», статтею 134 Земельного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 квітня 2009 р. N 381 «Про затвердження Порядку здійснення 

розрахунків з розстроченням платежу              за придбання земельної ділянки 

державної та комунальної власності»,  розглянувши заяву і Звіт про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки фізичної особи – підприємця Мільчевої Зіновії 

Миколаївни, та заяву гр. Дімогло Руслана Ілліча, Татарбунарська міська рада 

Татарбунарського району Одеської області   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що перебуває в оренді, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0037,  загальною площею 0,0649 га, для будівництва та 

експлуатації будівель торгівлі, за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вулиця Тура Василя, земельна ділянка 17/1-а.  

 

2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього 

рішення, у розмірі 138334 (сто тридцять вісім тисяч триста тридцять чотири) гривні 35 

копійок.  

 

3. Погодити проект договору купівлі – продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0037,  загальною площею 0,0649 га, для будівництва та 

експлуатації будівель торгівлі, за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вулиця Тура Василя, земельна ділянка 17/1-а.   

 

4. Продати гр. Дімогло Руслану Іллічу земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0037,  загальною площею 0,0649 га, для будівництва та 



 

експлуатації будівель торгівлі, за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вулиця Тура Василя, земельна ділянка 17/1-а,  за ціною 

експертної грошової оцінки, зазначеною у пункті 2 цього рішення.  

 

5. Доручити Татарбунарському міському голові Глущенку Андрію Петровичу від 

імені Територіальної громади міста Татарбунари укласти з гр. Дімогло Русланом 

Іллічем договір купівлі - продажу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього 

рішення, на умовах з відстроченням платежу до 30.12.2019 року, погоджених сесією 

Татарбунарської міської ради.  

 

       6. Гр. Дімогло Руслану Іллічу перерахувати кошти від продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, зазначеної у пункті 1 цього рішення, на 

рахунок 31515941015476, код 38012170, МФО 899998, одержувач місцевий бюджет 

Татарбунарська міська рада, банк одержувача – УК у Татарбунарському районі, в сумі 

зазначеній у пункті 2 цього рішення, за вирахуванням раніше внесеного авансового 

внеску з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки шляхом погашення 

суми  розстроченого  платежу  

рівними  частинами  не  рідше  ніж  один раз у три місяці згідно з  

графіком,  який є невід'ємною частиною  договору  купівлі-продажу, при цьому під 

час  визначення  розміру  платежу  враховується індекс інфляції, встановлений за 

період з місяця, що настає за тим,  в якому  внесено  перший  платіж, по місяць, що 

передує місяцю внесення платежу. 

 

7. Заборонити продаж або  інше  відчуження покупцем гр. Дімогло Русланом 

Іллічем земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:004:0037  до   

повного розрахунку за договором купівлі - продажу. 

 

8. 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 п’ята 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 та в оренду за клопотанням Римського Євгенія 

Леонідовича, Орляк Тетяни Іванівни, Фьодорової Любові 

Іванівни, Арсеній Жанни Володимирівни, Семенюка 

Віктора Дмитровича, Семенюк Людмили Анатоліївни, 

Друзенка Василя Валентиновича 

 

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 

Римського Євгенія Леонідовича, Орляк Тетяни Іванівни, Фьодорової Любові Іванівни, 

Арсеній Жанни Володимирівни, Семенюка Віктора Дмитровича, Семенюк Людмили 

Анатоліївни, Друзенка Василя Валентиновича, Татарбунарська міська рада 

Татарбунарського району Одеської області   

 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Римському Євгенію 

Леонідовичу та гр. Орляк Тетяні Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 4-а, з площею 

земельної ділянки 0,0773 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0349. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову власність гр. 

Римському Євгенію Леонідовичу (2/3 частки) та гр. Орляк Тетяні Іванівні (1/3 частки) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Барінова, будинок 4-а, з площею земельної ділянки 0,0773 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0349. 



 

 

3.   Зобов`язати гр. Римського Євгенія Леонідовича та гр. Орляк Тетяну 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Фьодоровій Любові 

Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 109, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1140. 

 

5.  Передати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Фьодоровій Любові 

Іванівні, з цільовим призначенням В.02.01, для будівництва і обслуговування житлового 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 109, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1140. 

 

6.   Зобов`язати гр. Фьодоровій Любові Іванівні: 

6.1  Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 

ділянку.  

6.2 Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

6.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Арсеній Жанні 

Володимирівні, Семенюку Віктору Дмитровичу, Семенюк Людмилі Анатоліївні, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця 

Гімназична, будинок 29, з площею земельної ділянки 0,0760 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:03474. 

 

8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову власність гр. 

Арсеній Жанні Володимирівні (1/3 частки), гр. Семенюку Віктору Дмитровичу (1/3 

частки), Семенюк Людмилі Анатоліївні (1/3 частки) для будівництва і обслуговування 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Гімназична, будинок 29, 

з площею земельної ділянки 0,0760 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:03474. 

 

9.   Зобов`язати гр. Арсеній Жанну Володимирівну, Семенюка Віктору Дмитровича, 

Семенюк Людмилу Анатоліївну: 

9.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

9.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

9.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.  

 



 

10 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Друзенку Василю 

Валентиновичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вулиця 16 Вересня, будинок 11, з площею земельної ділянки 0,0787 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1237. 

 

11. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Друзенку Василю 

Валентиновичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вулиця 16 Вересня, будинок 11, з площею земельної ділянки 0,0787 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1237. 

 

12.   Зобов`язати гр. Друзенка Василя Валентиновича: 

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

ділянку.  

12.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

12.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.  

 

13. 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.  

 

14. 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 п’ята сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою землеустрою 

Державного навчального закладу 

«ТАТАРБУНАРСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

АГРАРНЕ УЧИЛИЩЕ» Департаменту освіти і науки 

Одеської обласної державної адміністрації Міністерства 

освіти і науки України 

 
           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 землеустрій», розглянувши клопотання та 

документацію Державного навчального закладу «ТАТАРБУНАРСЬКЕ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ АГРАРНЕ УЧИЛИЩЕ» Департаменту освіти і науки 

Одеської обласної державної адміністрації Міністерства освіти і науки України, 

Татарбунарська міська рада Татарбунарського району Одеської області   

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у постійне користування 

Державного навчального закладу «ТАТАРБУНАРСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

АГРАРНЕ УЧИЛИЩЕ» земельних ділянок державної власності для будівництва, 

експлуатації та обслуговування комплексу учбових, адміністративних будівель і 

споруд, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Центральна, будівля 1, з площею земельної ділянки 1,1989 га га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0314 та за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вул. Степова, будівля 25, з площею земельної ділянки 3,4755 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1245. 

 

2. Зобов`язати Державний навчальний заклад «ТАТАРБУНАРСЬКЕ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ АГРАРНЕ УЧИЛИЩЕ»: 

 

2.1.Отримати розпорядження Татарбунарської районної державної адміністрації в 

Одеській області щодо передачі у постійне користування земельних ділянок державної 

власності та здійснити державну реєстрацію речового права та права постійного 

користування на земельну ділянку. 

  

2.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  



 

 

3. 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.  

 

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 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду в м. 

Татарбунари за клопотанням  Чумаченко Людмили 

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», Законом 

України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані документи Чумаченко 

Людмили Василівни,  Татарбунарська міська рада Татарбунарського району Одеської 

області   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 2 (два) роки Чумаченко Людмилі Василівні із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням: J.12.04, для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, орієнтовною площею 0,2250 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова,  3.  

 

2. Зобов`язати Чумаченко Людмилу Василівну 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 



 

21 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж міста Татарбунари 

Татарбунарського району Одеської області  

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

самоврядування в Україні», статтею 12, 173-175 Земельного кодексу України,  статт25, 

46 Закону України «Про землеустрій», статтями 10, 21 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», Законом України «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України та інших законів України щодо проведення робіт із землеустрою, 

пов’язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст, районів», Татарбунарська 

міська рада Татарбунарського району Одеської області   

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл виконавчому комітету Татарбунарської міської ради на розробку 

проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Татарбунари 

Татарбунарського району Одеської області, орієнтовною площею 1011 га. 

 

       2. Визначити розробника проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту на конкурсних засадах.  
  

       3. Доручити Татарбунарському міському голові укласти договір з переможцем 

конкурсу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про внесення змін в рішення Татарбунарської 

міської ради від 30.11.2018 року № 759- VІІ за 

заявою Андрієнко Ганни Іванівни  
 

     Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 

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

Андрієнко Ганни Іванівни, Татарбунарська міська рада Татарбунарського району 

Одеської області   
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у пункти 7, 8 рішення Татарбунарської міської ради від 

30.11.2018 року № 759-VІІ , у частині що стосується Андрієнко Ганни Іванівни, а саме: 

 

замість слів та цифр: «вул.Джерельна,1», зазначити слова та цифри: 

«вул.Джерельна,1/1». 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ілянки в 

оренду в м. Татарбунари за клопотанням  

Головатої Алли Євгеніївни 

 
           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 Головатої Алли Євгеніївни,  Татарбунарська міська рада Татарбунарського 

району Одеської області   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. Головатій Аллі Євгеніївні із 

земель комунальної власності з цільовим призначенням  J.11.02, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для експлуатації комплексу 

хлібозаводу, орієнтовною площею    1,8874  га, шляхом об’єднання земельних ділянок 

з кадастровими номерами 5125010100:02:003:0014 та 5125010100:02:003:0015, за 

адресою: Одеська область, місто Татарбунари, вулиця Івана Кожедуба,  будівля № 51. 

2. Зобов`язати гр. Головату Аллу Євгеніївну надати розроблений у відповідності 

до містобудівної документації проект землеустрою на затвердження сесії 

Татарбунарської 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 

 



 

24 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в м. Татарбунари за клопотанням  Будей 

Василю Георгійовичу 

 

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 та надані документи Будей Василя Георгійовича,  

Татарбунарська міська рада Татарбунарського району Одеської області   

 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Будей Василю Георгійовичу із земель комунальної власності з 

цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Затишна, 

будівля № 40.  

 

2. Зобов`язати гр. Будей Василя Георгійовича 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 

 

 

 

 

 



 

25 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в м. Татарбунари за клопотанням  

Чебану Людмили Федорівни 

 
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 та надані документи Чебану Людмили Федорівни,  

Татарбунарська міська рада Татарбунарського району Одеської області   

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Чебану Людмилі Федорівні із земель комунальної власності з 

цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Польова.  

 

2. Зобов`язати гр. Чебану Людмилу Федорівну надати розроблений у 

відповідності до містобудівної документації проект землеустрою на затвердження 

сесії Татарбунарської 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 

 

 

 

 

 



 

26 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду в м.Татарбунари за клопотанням 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 

 
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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», Татарбунарська 

міська рада Татарбунарського району Одеської області   

 

ВИРІШИЛА: 
     1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» із земель комунальної власності з цільовим 

призначенням: J.14.02, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд обєктів передачі електричної та теплової енергії, орієнтовною 

площею 0,0133 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Партизанська.  

     2. Зобов`язати публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 

надати розроблений у відповідності до містобудівної документації проект 

землеустрою на затвердження сесії Татарбунарської 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 
 

 

 



 

27 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування в м. Татарбунари за клопотанням 

ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ  «І.КОЖЕДУБА 

32» 

 

          Керуючись статями 12, 34, 116, 118, 120-126, 134, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, статтями 407-412 Цивільного 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 та надані 

документи ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ  

«І.КОЖЕДУБА 32», Татарбунарська міська рада Татарбунарського району Одеської 

області   

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ  «І.КОЖЕДУБА 32» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб 

власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та нежитлових приміщень, 

розташованих у багатоквартирному будинку та прибудинковій території, орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,6787 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, 

вул. Івана Кожедуба, будинок 32. 

 

2. Зобов`язати ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ  «І.КОЖЕДУБА 32»  надати розроблений проект землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради.  

 

3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища. 

 

 

 



 

28 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в м. Татарбунари за 

клопотанням: Поліщук Анни Ігорівни 
 

 

Керуючись статями 12, 34, 116, 118, 120-126, 134, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, статтями 407-412 Цивільного кодексу України, пунктом 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону 

України «Про Державний земельний кадастр», розглянувши заяву та графічні 

матеріали Поліщук Анни Ігорівни, Татарбунарська міська рада Татарбунарського 

району Одеської області   

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Поліщук Анні Ігорівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га, за адресою: Одеська 

область, м. Татарбунари, вул. Василя Тура,145. 

 

2. Зобов`язати заявника надати розроблений проект землеустрою на затвердження 

сесії Татарбунарської міської ради.  

 

3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 

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) міської ради 

 

 
 

 

 

 

 



 

29 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок за клопотанням 

Комунального некомерційного підприємства 

«ТАТАРБУНАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ» Татарбунарської районної ради Одеської 

області 

 

         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», розглянувши клопотання та надані документи  Комунального 

некомерційного підприємства «ТАТАРБУНАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ» Татарбунарської районної ради Одеської області, Татарбунарська міська 

рада Татарбунарського району Одеської області 

   

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування Комунального некомерційного підприємства 

«ТАТАРБУНАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» Татарбунарської 

районної ради Одеської області із земель комунальної власності  з цільовим 

призначенням В.03.03,  для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров'я та соціальної допомоги, орієнтовною площею 1,4664 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, 32-б. 

 

     2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування Комунального некомерційного підприємства 

«ТАТАРБУНАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» Татарбунарської 

районної ради Одеської області із земель комунальної власності  з цільовим 

призначенням В.03.03,  для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров'я та соціальної допомоги, орієнтовною площею 0,0622 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 32. 

 

     3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування Комунального некомерційного підприємства 

«ТАТАРБУНАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» Татарбунарської 

районної ради Одеської області із земель комунальної власності  з цільовим 

призначенням В.03.03,  для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 



 

здоров'я та соціальної допомоги, орієнтовною площею 2,6513 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Романа Гульченка, 8. 

 

4.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування Комунального некомерційного підприємства 

«ТАТАРБУНАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» Татарбунарської 

районної ради Одеської області із земель комунальної власності  з цільовим 

призначенням В.03.03,  для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров'я та соціальної допомоги, орієнтовною площею 0,4265 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Романа Гульченка, 16. 

 

5. Вважати таким, що втратили чинність пункти 3, 4, 5, 6 рішення Татарбунарської 

міської ради від 05.10.2018 року № 720 - VIІ, у частині, що стосується Комунального 

закладу «Татарбунарська центральна районна лікарня», у зв’язку зі зміною назви та 

реквізитів установи. 

 

6. Зобов`язати заявників, надати розроблені проекти землеустрою та технічні 

документації із землеустрою на затвердження сесії міської ради. 

 

7. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 

8.  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.  

 

9. 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) міської ради 


