
 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про початок повноважень депутата 

Татарбунарської міської ради сьомого 

скликання  

 

 Відповідно до статті 141 Конституції України, статті 26, частини другої 

статті 49 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», частини 

дванадцятої статті 84, статей 85, 86 та 89 Закону України «Про місцеві вибори», 

статей 4, 9 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись 

роз’ясненням щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах 

рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженим 

постановою ЦВК № 381 від 2 жовтня 2015 року, заслухавши інформацію 

голови Татарбунарської міської виборчої комісії Одеської області Стоянова 

Ф.Р., Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Вважати таким, що розпочались повноваження депутата Татарбунарської 

міської ради Кобушкіної Людмили Феофанівни.  

 

2. Виключити  Пушкова Сергія Костянтиновича  зі складу постійної комісії 

з  питання будівництва, управління комунальною власністю, транспорту та 

зв`язку. 

 

3. Включити Кобушкіну Людмилу Феофанівну в комісію з  питання 

будівництва, управління комунальною власністю, транспорту та зв`язку.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

Татарбунарської міської ради Жаран О.В.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 946-VII 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про підсумки виконання міського  

бюджету за 9 місяців 2019 року 

 

Заслухавши інформацію «Про підсумки виконання міського бюджету за 9 

місяців 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 9 місяців 2019 року» взяти 

до відома. 

2.     Затвердити виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року по доходах 

всього в сумі 18 857 893,93 грн., в тому числі по доходам загального фонду – 18 

435 843,95 грн. та доходам спеціального фонду 422 049,98 грн. (додаток 1). 

3. Затвердити виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року по видаткам 

всього у сумі 22 091 116,68 грн., в тому числі  по видаткам загального фонду – 

14 155 700,10 грн. та по видаткам спеціального фонду – 7 935 416,58 грн.  

(додаток 2). 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 947-VII 

 

 

 

 



        Додаток 1 

        до рішення  міської ради 

        від  "__" ____  2019 року   

        №    ___ - VII   

Звіт про виконання доходної частини  міського бюджету за 9 місяців 2019 року за класифікацією доходів 

        грн.   

  Показники 

 

Затверджено 

план з 

урахуванням 

змін 

у тому числі 

Виконано 

у тому числі 

Виконання 

до плану ., 

% 

у тому числі 

Загальний 

фонд 

Спеціальн

ий фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальни

й фонд 

Спеціальний 

фонд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Д О Х О Д И                   

10000000 Податкові надходження 
13 780 

459,00 
13 741 458,00 39 001,00 14 920 093,06 14 874 261,96 45 831,10 108,27 108,24 117,51 

11000000 

Податки на доходи, 

податок на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості 

5 426,00 5 426,00   5 426,00 5 426,00   100,00 100,00   

11020200 

Податок на прибуток 

підприємств 

комун.власності 
5 426,00 5 426,00   5 426,00 5 426,00   100,00 100,00   

13030000 
Рентна плата за 

користування надрами 
1 390,00 1 390,00   1 413,82 1 413,82   101,71 101,71   

13030100 

Рентна плата за 

користування надрами для 

видобування корисних 

копалин 

1 390,00 1 390,00   1 413,82 1 413,82   101,71 101,71   



загальнодержавного 

значення 

14000000 
Внутрішні  податки на 

товари  та послуги  
3 826 988,00 3 826 988,00   3 873 840,96 3 873 840,96   101,22 101,22   

14040000 

Акцизний податок  з 

реалізації субєктами 

господар.роздріб.торгівлі  

підакцизних товарів  

519 188,00 519 188,00   594 445,76 594 445,76   114,50 114,50   

14020000 

Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 

616 900,00 616 900,00   627 594,50 627 594,50   101,73 101,73   

14030000 

Акцизний податок з 

ввезених в Україну 

підакцизних товарів 

(продукції) 

2 690 900,00 2 690 900,00   2 651 800,70 2 651 800,70   98,55 98,55   

18000000 Місцеві податки і збори 9 907 654,00 9 907 654,00   10 993 581,18 10 993 581,18   110,96 110,96   

18010000 Податок на майно 3 081 101,00 3 081 101,00   3 805 977,96 3 805 977,96   123,53 123,53   

18010100 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об'єктів житлової 

нерухомості 

200,00 200,00   284,37 284,37   142,19 142,19   

18010200 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є власниками 

об'єктів житлової 

нерухомості 

8 390,00 8 390,00   8 846,29 8 846,29   105,44 105,44   

18010300 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є 

власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

29 600,00 29 600,00   30 233,48 30 233,48   102,14 102,14   



18010400 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 

31 944,00 31 944,00   33 397,00 33 397,00   104,55 104,55   

18010500 
Земельний податок з 

юридичних осіб 
388 831,00 388 831,00   417 231,58 417 231,58   107,30 107,30   

18010600 
Орендна плата з юридичних 

осіб 
1 045 064,00 1 045 064,00   1 106 674,78 1 106 674,78   105,90 105,90   

18010700 
Земельний податок з 

фізичних осіб 
587 020,00 587 020,00   1 178 554,02 1 178 554,02   200,77 200,77   

18010900 
Орендна плата з фізичних 

осіб 
971 302,00 971 302,00   1 012 006,44 1 012 006,44   104,19 104,19   

18011000 
Транспортний податок з 

фізичних осіб 
                  

18011100 
Транспортний податок з 

юридичних осіб 
18 750,00 18 750,00   18 750,00 18 750,00   100,00 100,00   

18020000 
Збір за місця для 

паркування трансп.засобів  
47 250,00 47 250,00   55 404,00 55 404,00   117,26 117,26   

18030000 Туристичний збір 7 470,00 7 470,00   18 677,00 18 677,00   250,03 250,03   

18030200 

Туристичний збір, 

сплачений фізичними 

особами 
7 470,00 7 470,00   18 677,00 18 677,00   250,03 250,03   

18050000 Єдиний податок 6 771 833,00 6 771 833,00   7 113 522,22 7 113 522,22   105,05 105,05   

18050300 
Єдиний податок з 

юридичних осіб 
957 249,00 957 249,00   968 597,38 968 597,38   101,19 101,19   

18050400 
Єдиний податок з фізичних 

осіб 
5 509 119,00 5 509 119,00   5 807 229,85 5 807 229,85   105,41 105,41   



18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких 

частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків" 

305 465,00 305 465,00   337 694,99 337 694,99   110,55 110,55   

19000000 Інші податки та збори 39 001,00   39 001,00 45 831,10   45 831,10 117,51   117,51 

19010000 Екологічний податок 39 001,00   39 001,00 45 831,10   45 831,10 117,51   117,51 

19010100 

Надходження від викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

забруднення 

36 000,00   36 000,00 44 698,75   44 698,75 124,16   124,16 

19010200 

Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні 

об'єкти 

                  

19010300 

Надходження від 

розміщення відходів у 

спеціально відведених для 

цього місцях чи на об'єктах, 

крім розміщення окремих 

видів відходів як вторинної 

сировини 

3 001,00   3 001,00 1 132,35   1 132,35 37,73   37,73 

20000000 Неподаткові надходження 688 195,00 688 195,00   1 006 287,27 704 681,99 301 605,28 146,22 102,40   

21000000 
Доходи від власності та 

підприєм.діяльності 
75 545,00 75 545,00   75 774,00 75 774,00   100,30 100,30   

21010300 

Частина чистого 

прибутку(доходу)комуналь

них унітарних 

підприємств 

                  

21080000 Інші надходження 75 545,00 75 545,00   75 774,00 75 774,00   100,30 100,30   



21081100 
Адміністративні штрафи 

та інші санкції 
4 945,00 4 945,00   5 112,00 5 112,00   103,38 103,38   

21081500 

Адміністративні штрафи та 

штрафні санкції за 

порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів  

70 600,00 70 600,00   70 662,00 70 662,00   100,09 100,09   

22000000 

Адміністративні збори та 

платежі,доходи від 

некомерційної 

господ.діяльності 

612 450,00 612 450,00   628 709,61 628 709,61   102,65 102,65   

22010000 
Плата за надання 

адміністративних послуг 
530 500,00 530 500,00   543 316,68 543 316,68   102,42 102,42   

22010300 

Адміністративний збір за 

проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань, 

                  

22012500 
Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
490 280,00 490 280,00   502 649,82 502 649,82   102,52 102,52   

22012600 

Адміністративний збір за 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

40 220,00 40 220,00   40 666,86 40 666,86   101,11 101,11   

22080000 

Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

державним майном 

55 300,00 55 300,00   58 091,91 58 091,91   105,05 105,05   

22080400 

Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

майном, що перебуває в 

комунальній власності 

55 300,00 55 300,00   58 091,91 58 091,91   105,05 105,05   



22090000 Державне мито 26 650,00 26 650,00   27 301,02 27 301,02   102,44 102,44   

22090100 

Державне мито, що 

сплачується за місцем 

розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за 

оформлення документів на 

спадщину і дарування 

750,00 750,00   604,02 604,02   80,54 80,54   

22090200 

Державне мито, не 

віднесене до інших 

категорій 
      51,00 51,00         

22090400 

Державне мито, пов'язане з 

видачею та оформленням 

закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів 

громадян України 

25 900,00 25 900,00   26 646,00 26 646,00   102,88 102,88   

24000000 
Інші неподаткові 

надходження 
200,00 200,00   3 417,50 198,38 3 219,12 1 708,75 99,19   

24060000 Інші надходження 200,00 200,00   3 417,50 198,38 3 219,12 1 708,75 99,19   

24060300 Інші надходження 200,00 200,00   198,38 198,38   99,19 99,19   

24062100 

Грошові стягнення за 

шкоду,заподіяну 

порушенням законодавства 

про охорону навколишнього 

природного середовища 

      3 219,12   3 219,12       

24170000 

Надходження коштів 

пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного 

пункту 

      42 080,58   42 080,58       

25000000 

Власні 

надходж.бюджетних 

установ 

      256 305,58   256 305,58       



25010000 

Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно з їх основною 

діяльністю  

      256 305,58   256 305,58       

25010200 

Надходження бюджетних 

установ від додаткової 

(господарської) діяльності 
      8 604,00   8 604,00       

25020200 

Кошти, що отримують 

бюджетні установи від 

підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших 

бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, 

у тому числі заходів з 

відчуження для суспільних 

потреб земельних ділянок та 

розміщених на них інших 

об'єктів нерухомого майна, 

що перебувають у приватній 

власності фізичних або 

юридичних осіб 

      247 701,58   247 701,58       

30000000 
Доходи від операцій з 

капіталом 
5 000,00 5 000,00   79 613,60 5 000,00 74 613,60       

31010200 

 

Кошти від реалізації 

безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового майна, 

майна, одержаного 

територіальною громадою в 

порядку спадкування чи 

дарування, а також валютні 

цінності і грошові кошти, 

власники яких невідомі 

5 000,00  5 000, 00    5 000, 00  5 000, 00    100, 00 100, 00  

33010100 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення, що 

перебувають у державній 

або комунальній власності, 

      74 613,60    74 613, 60     



та земельних ділянок, які 

знаходяться на території 

Автономної Республіки 

Крим 

40000000 Офіційні трансферти 2 851 900,00 2 851 900,00   2 851 900,00 2 851 900,00         

41052300 

Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 

2 851 900,00 2 851 900,00   2 851 900,00 2 851 900,00         

  Разом доходів 
17 325 

554,00 
17 286 553,00 39 001,00 18 857 893,93 18 435 843,95 422 049,98 108,84 106,65 1 082,15 

                      

  
Всього доходів 

17 325 

554,00 
17 286 553,00 39 001,00 18 857 893,93 18 435 843,95 422 049,98 108,84 106,65 1 082,15 

           

Начальник відділу, головний бухгалтер Л.С.Лютикова      

 

          

Виконавець : 

Лютикова Л.С.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток  2 

         до рішення міської ради 

                     Від 29.11.2019  р. 

           № 947 - VII 

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2019 року за функціональною структурою    

                      грн. 

код Найменування 

Затверджено 

план на звітний 

період з 

урахуванням 

змін 

у т.ч. План 

на 9 

місяці

в 2011 

року 

(заг.ф

онд) 

Касові 

видатки 

у т.ч. Виконан

ня до 

плану за 

звітний 

період , 

% 

у т.ч. 

загальний фонд 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загаль

ний 

фонд, 

% 

спеціальний 

фонд, % 

1 2 3 4 5   7 8 9 10 11 12 

0150 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності обласної 

ради, районної ради, 

районної у місті 

ради (у разі її 

створення), міської, 

селищної, сільської 

рад 5 520 660,00 5 196 847,00 323 813,00   5 376 205,87 5 056 006,87 320 199,00 97,38 97,29 98,88 

  в тому числі                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 4 415 694,00 4 415 694,00     4 328 719,77 4 328 719,77   98,03 98,03   

  

 - оплата 

комунальних послуг 

та енергоносіїв 99 997,00 99 997,00     62 272,17 62 272,17   62,27 62,27   

   - капітальні видатки 320 413,00   320 413,00   316 799,00   316 799,00 98,87   98,87 

   натуральна форма 3 400,00   3 400,00   3 400,00   3 400,00 100,00   100,00 

3000 

Соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення 420 910,00 405 910,00 15 000,00   414 121,00 399 161,00 14 960,00 98,39 98,34 99,73 

  у тому числі:                     



3140 

Оздоровлення та 

відпочинок дітей 199 000,00 199 000,00     196 560,00 196 560,00   98,77 98,77   

3242 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 

забезпечення 221 910,00 206 910,00 15 000,00   217 561,00 202 601,00 14 960,00 98,04 97,92 99,73 

4000 

Культура і 

мистецтво 433 672,00 433 672,00     356 382,63 356 382,63   82,18 82,18   

  у тому числі:                     

4081 

Забезпечення 

діяльності інших 

закладів у галузі 

культури і мистецтва 433 672,00 433 672,00     356 382,63 356 382,63   82,18 82,18   

  в тому числі                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 42 000,00 42 000,00     37 574,87 37 574,87   89,46 89,46   

  

 - оплата 

комунальних послуг 

та енергоносіїв 3 080,00 3 080,00     923,05 923,05   29,97 29,97   

  капітальні видатки                     

5000 

Фізична культура та 

спорт 631 562,00 631 562,00     581 773,16 581 773,16   92,12 92,12   

  у тому числі:                     

5062 

Підтримка спорту 

вищих досягнень та 

організацій, які 

здійснюють 

фізкультурно-

спортивну діяльність 

в регіоні 631 562,00 631 562,00     581 773,16 581 773,16   92,12 92,12   

  у тому числі:                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 338 118,00 338 118,00     325 996,06 325 996,06   96,41 96,41   

  

 - оплата 

комунальних послуг 

та енергоносіїв 15 100,00 15 100,00     14 869,54 14 869,54   98,47 98,47   

  Капітальні видатки                     

  натуральна форма                     



6000 

Житлово-

комунальне 

господарство 6 855 764,00 5 521 055,00 1 334 709,00   6 507 830,04 5 261 005,04 1 246 825,00 94,92 95,29 93,42 

6013 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 2 990 191,00 2 304 486,00 685 705,00   2 896 052,72 2 282 797,72 613 255,00 96,85 99,06 89,43 

  у тому числі:                     

  Капітальні видатки 685 705,00   685 705,00   613 255,00   613 255,00 89,43   89,43 

6030 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів 3 865 573,00 3 216 569,00 649 004,00   3 611 777,32 2 978 207,32 633 570,00 93,43 92,59 97,62 

  у тому числі:                     

  

оплата праці з 

нарахуваннями  1 125 000,00 1 125 000,00     1 070 014,41 1 070 014,41   95,11 95,11   

  

оплата комунальних 

платежів 506 618,00 506 618,00     412 216,26 412 216,26   81,37 81,37   

  Капітальні видатки 363 000,00   363 000,00   347 600,00   347 600,00 95,76   95,76 

  натуральна форма 5 204,00   5 204,00   5 204,00   5 204,00       

  Власні надходження     280 800,00       280 766,00     99,99 

7000 

Економічна 

діяльність 11 022 354,45 1 676 579,00 9 345 775,45   7 896 151,98 1 669 549,40 6 226 602,58 71,64 99,58 66,62 

7330 

Будівництво інших 

обєктів соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

комунальної 

власності 555 200,00 127 669,00 427 531,00   489 190,12 127 259,40 361 930,72 88,11 99,68 84,66 

7363 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій 8 227 973,45   8 227 973,45   5 254 108,75   5 254 108,75 63,86   63,86 



7461 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних доріг 

та дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету 2 213 771,00 1 544 500,00 669 271,00   2 127 450,11 1 537 887,00 589 563,11 96,10 99,57 88,09 

7650 

Проведення 

експертної грошової 

оцінки земельної 

ділянки чи права на 

неї 21 000,00   21 000,00   21 000,00   21 000,00 100,00   100,00 

7680 

Членські внески до 

асоціації органів 

місцевого 

самоврядування 4 410,00 4 410,00     4 403,00 4 403,00   99,84 99,84   

8000 Інша діяльність  102 184,00   102 184,00   91 830,00   91 830,00 89,87   89,87 

8110 

Заходи із запобігання 

та ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій                     

8230 

Інші заходи 

громадського 

порядку та безпеки 50 000,00   50 000,00   50 000,00   50 000,00 100,00   100,00 

8340 

Природоохоронні 

заходи за рахунок 

цільових фондів 52 184,00   52 184,00   41 830,00   41 830,00 80,16   80,16 

9000 

Міжбюджетні 

трансферти 894 000,00 834 000,00 60 000,00   866 822,00 831 822,00 35 000,00 96,96 99,74 58,33 

9770 

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 894 000,00 834 000,00 60 000,00   866 822,00 831 822,00 35 000,00 96,96 99,74 58,33 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ 25 881 106,45 14 699 625,00 11 181 481,45   22 091 116,68 14 155 700,10 7 935 416,58 85,36 96,30 70,97 

            

Начальник відділу, 

головний бухгалтер  Л.С.Лютикова     

ВиконавецьЛютикова Л.С.        

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 30.11.2018 року № 724-VIІ 

«Про міський бюджет на 2019 рік» 

 

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. 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА               А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 948-VII 

 

 



 

 

  

 

                                  Додаток № 1 

                             до рішення  міської ради 

                           від 29.11.2019  № 948 -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 31000,00 -31000,00 -31000,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
0,00 31000,00 -31000,00 -31000,00 

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 31000,00 -31000,00 -31000,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 31000,00 -31000,00 -31000,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 31000,00 -31000,00 -31000,00 

602100 На початок періоду         

602200 На кінець періоду 0,00       

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

0,00 31000,00 -31000,00 -31000,00 

 Міський голова   А.П.Глущенко  

Вик.: Лютикова Л.С.     



 
 Додаток № 2 

до рішення  міської ради  

від 29.11.2019  № 948- VII      

Зміни до РОЗПОДІЛУ  

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік  

               (грн.)  

Код 
програмно

ї 
класифіка

ції 
видатків та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Типов

ої  
програ

мної 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
місцев

их 
бюдже

тів 

Код  
функціон

альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
бюджету 

Найменуванн
я головного 

розпорядника
, 

відповідально
го виконавця, 

бюджетної 
програми або 

напряму 
видатків 
згідно з  

ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 

Кошти що 
передаютья 

із 
загального 

до спец 

Усього 
видатки 

споживан
ня 

з них 

видат
ки 

розви
тку 

Усього 

у тому 
числі  

бюджет 
розвитку 

видат
ки 

спожи
вання 

з них 

  
видат

ки 
розви

тку 

оплата 
праці 

кому
наль

ні 
послу
ги та 
енерг
оносії 

оплат
а 

праці 

кому
наль

ні 
послу
ги та 
енерг
оносії 

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

0100     
Державне 

управління 
0,00 0,00   0,00   9400,00 9400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9400,00 

9400,00 

0110150 0150 0111 

Організаційн, 

інформаційно

-аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності 

обласної 

ради, 

районної 

ради, 

районної у 

місті ради (у 

          9400,00 9400,00         9400,00 

-3600 



 

разі її 

створення), 

міської, 

селищної, 

сільської рад 

6000     

Житлово-

комунальне 

господарство 

71000,00 71000,00 -70000,00 0,00 0,00 -15400,00 -15400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55600,00 -15400,00 

0116013 6013 0620 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно

-

каналізаційно

го 

господарства 

145000,00 145000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145000,00 0,00 

      

в т. ч. КП 

"Водопостача

льник" 

145000,00 145000,00                   145000,00   

0116030 6030 0620 

Організація 

благоустрою 

населених 

пунктів 

-74000,00 -74000,00 -70000,00 0,00 0,00 -15400,00 -15400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89400,00 -15400,00 

      
в т. ч. 

Виконком 
          -1300,00 -1300,00         -1300,00 -1300,00 

      
в т. ч. УМКВ 

ЗБМ 
-83000,00 -83000,00 -70000,00     -14100,00 -14100,00         -97100,00 -14100,00 

      
в т. ч. КП 

"Бесарабія" 
9000,00 9000,00                     0,00 

7000     
Економічна 

діяльність 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25000,00 -25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25000,00 -25000,00 

0117350 7350 0443 

Розроблення 

схем 

планування та 

забудови 

територій 

          -25000,00 -25000,00         -25000,00 -25000,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(містобудівно

ї 

документації) 

8000     
Інша 

діяльність 
-40000,00 -40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00 0,00 

0118110 8110 0320 

Заходи із 

запобігання 

та ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій та 

наслідків 

стихійного 

лиха 

-40000,00 -40000,00                   -40000,00 

  

      Усього 31000,00 31000,00 -70000,00 0,00 0,00 -31000,00 -31000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31000,00 

                 

 Міський голова      А.П.Глущенко        

                 
Виконавець:   Лютикова 
Л.С.                



 

     

Додаток № 3 

до рішення   від  29.11.2019 № 948-VII    

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

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код  

Типової 

програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевих 

бюджетів 

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 

реалізації 

обьєкта 

(рік 

початку і 

завершенн

я) 

Загаль

на 

вартіст

ь 

обьєкт

а , грн 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,грн 

Рівень 

будівельної 

готовності 

обьєкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду,% 

0100     Державне управління       9 400,0   

0110150/3110 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад 

Придбання принтера 

(Виконком) 

    13 000,0 

  

0110150/3110 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад 

Придбання сканерів, 

принтерів, комп'юторів, 

ксероксів, ноутбуків 

(Виконком) 

    -800,0 

  



 

0110150/3110 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад 

Капітальний ремонт 

адміністративного 

будинку міської ради у 

м.Татарбунари Одеської 

області 

    -2 800,0 

  

6000     
Житлово-комунальне 

господарство 

      -15 400,0 
  

0116030/3210 6013 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 

Придбання гойдалок для 

дитячого майданчика 

(Виконком) 

    

-1 300,0   

0116030/3110 3060 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 

Придбання мотоблока під 

двигун для подрібнювання 

гілок (УМКВ) 

    

-2 100,0   

0116030/3110 6030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 

Придбання відвалу на 

трактор УМКВ) 

    
-12 000,0   

7000     Економічна діяльність   
    

-25 000,0   

0117350/2281 7350 0443 

Розроблення схем планування та 

забудови територій 

(містобудівної документації) 

Виготовлення проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки за адресою: м. 

Татарбунари, вул. 

Бузкова, буд. 5-в 

    

-25 000,0   

      Всього        -31000,00   

   
Міський голова 

А.П.Глущенко     

Вик. Лютикова 

Л.С. 
   

     



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про міський бюджет на 2020 рік 

 

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

ВИРІШИЛА:   
 

1. Визначити на 2020 рік: 

доходи місцевого бюджету у сумі 16 571 184 гривень, у тому 

числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 16 519 184 

гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 52 000  

гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки місцевого бюджету у сумі 16 571 184 гривень, у тому 

числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 16 519 184 

гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 52 000 

гривень; 

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у 

розмірі 30 000 гривень, що становить 0,18 відсотків видатків 

загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом; 

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 40 000 гривень, 

що становить 0,24 відсотків видатків загального фонду місцевого 

бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 

коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно 

з додатком 2 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно 

з додатком 3 до цього рішення. 

Делегувати міському голові повноваженя щодо розподілу та 

перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим 
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бюджетам у період між сесіями міської ради відповідно до частини 

сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України з подальшим 

затвердженням на сесії міської ради. 

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 1 058 424 гривень згідно 

з додатком 5 до цього рішення. 

5. Затвердити на 2020 рік перелік об’єктів, видатки на які у 2020 

році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку  

згідно додатку 5 до цього рішення. 

6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв бюджетними 

установами міського бюджету на 2020 рік» згідно додатку 5 цього 

рішення. 

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 

2020 рік: 

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать 

доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та 

трансферти, визначені статтями 97, 102, 105 Бюджетного кодексу 

України (крім субвенцій, визначених статтею 69
-1

 та частиною 

першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі 

надходження відповідно до Закону України «Про Державний 

бюджет України 2019 рік»: 

- внутрішні податки на товари та послуги, що зараховується до 

бюджетів місцевого самоврядування; 

- податок на прибуток підприємств, що зараховується до 

бюджетів місцевого самоврядування; 

- податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування; 

- єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування; 

- збір за місця для паркування транспортних засобів, що 

зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; 

- туристичний збір; 

- плата за надання адміністративних послуг, що зараховується 

до бюджетів місцевого самоврядування; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном; 

- плата за надання інших адміністративних послуг, що 

справляється за місцем надання послуг; 

- державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів; 
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- інші неподаткові надходження, що зараховується до бюджетів 

місцевого самоврядування; 

- неподаткові надходження, що зараховується до бюджетів 

місцевого самоврядування; 

- доходи від операцій з капіталом, що зараховується до 

бюджетів місцевого самоврядування. 

2) джерелами формування у частині фінансування є 

надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України; 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 

місцевого бюджету на 2020 рік: 

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

71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження 

відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 

2020 рік»: 

- 25 % екологічного податоку. 

8.2 у частині фінансування є надходження, визначені пунктм 4, 

5, 7 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України; 

9. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального 

фонду місцевого бюджету згідно статтей 69-1 та 71 Бюджетного 

кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених 

частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, 

отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 8.2. цього 

рішення, спрямовуються відповідно на розвиток інфраструктури 

міста, виконання інвестиційних проектів, будівництво, капітальний 

ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери і 

житлово-комунального господарства; будівництво і придбання 

житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; 

збереження та розвиток історико-культурних місць, розвиток 

дорожнього господарства. 

10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного 

кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету 

видатки загального фонду на: 

оплату праці працівників; 

нарахування на заробітну плату; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

обслуговування державного (місцевого) боргу; 

поточні трансферти населенню; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

 

11. Керуючись статтею 16 Бюджетного кодексу України в 

межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах 

здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
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бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, 

емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів 

до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом 

придбання державних цінних паперів відповідно до чинного 

законодавства. 

12. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України 

надати право міській раді здійснювати позики на покриття 

тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із 

забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 

відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх 

поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

13. Забезпечити розпорядниками коштів міського бюджету 

виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 

днів з дня набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах 

встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності 

бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і 

цільове використання бюджетних коштів, організацію та 

координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого 

рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному 

обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування 

бюджету та наданих під місцеві гарантії; 

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно 

до законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації 

про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні 

призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до 

вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів 

України, до 15 березня 2020 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний 

строк з дня затвердження таких документів; 

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань 

за енергосервісом та здійснення витрат бюджету; 

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за 

електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 

природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 
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установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у 

межах встановлених відповідним головним розпорядником 

бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. 

14. Дозволити міському голові в межах загального обсягу 

бюджетних призначень, у розрізі економічної класифікації видатків 

бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, 

затверджених у розписі міського бюджету та кошторисах. 

   15. Дане рішення  набирає чинності з 1 січня 2020 року. 

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

частиною. 

17. Здійснити оприлюднення цього рішення в десятиденний 

строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 

28 Бюджетного кодексу України. 

       18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та 

управління майном. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                 А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 949-VII 
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                          Додаток № 1 

   до  рішення   Татарбунарської міської  ради 

   «Про  міський  бюджет  на 2020 рік» 

   від  29.11.2019 року 949-VII 

 

Доходи міського бюджету міста  Татарбунари на 2020 рік 
         грн. 

Код 
Найменування згідно 

 з класифікацією доходів бюджету 
Всього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього в т.ч. бюджет розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження 15 732 298,00 15 680 298,00 52 000,00   

11020000 Податок на прибуток підприємств 200,00 200,00     

11020200 
Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності  
200,00 200,00     

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 800 000,00 800 000,00     

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

800 000,00 800 000,00     

14020000 Акцизний податок з вироблених  

в Україні підакцизних товарів (продукції) 
        

14021900 Пальне         

14030000 Акцизний податок з  ввезених   

 Україну підакцизних товарів (продукції) 
        



 

14031900 Пальне         

18000000 Місцеві податки  14 880 098,00 14 880 098,00     

18010000  Податок на майно 4 082 358,00 4 082 358,00     

18010100  

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості  

284,00 284,00     

18010200  

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості  

10 500,00 10 500,00     

18010300  

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості 

35 500,00 35 500,00     

18010400  

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості  

45 050,00 45 050,00     

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 410 485,00 410 485,00     

18010600 Орендна  плата з юридичних осіб 1 484 000,00 1 484 000,00     

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1 133 039,00 1 133 039,00     

18010900 Орендна  плата з фізичних осіб 963 500,00 963 500,00     

18020000 Збір за паркування транспортних засобів 71 000,00 71 000,00     

18030000 Туристичний збір 38 795,00 38 795,00     

18030100 
Туристичний збір, сплачений юридичними 

особами  
        

18030200 
Туристичний збір, сплачений  фізичними 

особами  
38 795,00 38 795,00     



 

18050000  Єдиний податок   10 687 945,00 10 687 945,00     

18050300  Єдиний податок з юридичних осіб  1 300 000,00 1 300 000,00     

18050400  Єдиний податок з фізичних осіб  8 130 045,00 8 130 045,00     

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників,  у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків 

1 257 900,00 1 257 900,00     

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

19010000  Екологічний податок  52 000,00   52 000,00   

19010100  

Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення  

50 000,00   50 000,00   

19010300 

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об'єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини  

2 000,00   2 000,00   

20000000 Неподаткові надходження 838 886,00 838 886,00     

21080000  Інші надходження   6 000,00 6 000,00     

21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції  6 000,00 6 000,00     

22000000 
Адміністративні  збори та платежі , доходи від 

некомерційної  господарської діяльності 
832 886,00 832 886,00     

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 739 000,00 739 000,00     

22012500 
Плата за надання  інших адміністративних 

послуг 
681 000,00 681 000,00     

22012600 
Адміністративний збір за державну реєстрацію  

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  
58 000,00 58 000,00     



 

22080000  

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном   
57 486,00 57 486,00     

22080400  

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності  

57 486,00 57 486,00     

22090000  Державне мито   36 400,00 36 400,00     

22090100  

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування   

800,00 800,00     

22090400  

Державне мито, пов'язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів (посвідок) 

та паспортів громадян України   

35 600,00 35 600,00     

  Всього доходів 16 571 184,00 16 519 184,00 52 000,00   

Міський голова  А.П.Глущенко  

Виконавець:      



 

 
Додаток № 2 

до рішення  міської ради 

від 29.11.2019  №  949 - VII     

РОЗПОДІЛ  

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2020 рік  

               (грн.)  

Код 
програ

мної 
класиф
ікації 

видатк
ів та 

кредит
ування 
місцев

их 
бюдже

тів 

Код 
Типово

ї  
програ

мної 
класиф
ікації 

видатк
ів та 

кредит
ування 
місцев

их 
бюдже

тів 

Код  
функці
ональн

ої 
класиф
ікації 

видатк
ів та 

кредит
ування 
бюдже

ту 

Найменування 
головного 

розпорядника, 
відповідальног

о виконавця, 
бюджетної 

програми або 
напряму 

видатків згідно 
з  ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ 

Кошт
и що 
пере
дают
ься із 
загал
ьного 

до 
спец 

Усього 
видатки 

споживання 

з них 

видатк
и 

розвитк
у 

Усього 

у 
тому 
числі  
бюдж

ет 
розви

тку 

видатки 
споживан

ня 

з них   
в
и
д
а
т
к
и 
р
о
з
в
и
т
к
у 

  оплата 
праці 

комуналь
ні послуги 

та 
енергоно

сії 

опл
ата 
пра
ці 

ко
му
на
ль
ні 
по
сл
уг
и 
та 
ен
ер
го
но
сії 



 

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

16 
  

0100     
Державне 

управління 
7959237,00 7959237,00 

7124993,0
0 

270244,00               7959237,00 
0,00 

01101

50 
0150 0111 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності 

обласної ради, 

районної ради, 

районної у 

місті ради (у 

разі її 

створення), 

міської, 

селищної, 

сільської рад 

7959237,00 7959237,00 
7124993,0

0 
270244,00               7959237,00 

0,00 

3000     

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 

559000,00 559000,00                   559000,00 

0,00 

01131

40 
3140 1040 

Оздоровлення 

та відпочинок 

дітей (крім 

заходів з 

оздоровлення 

дітей, що 

здійснюються 

за рахунок 

коштів на 

оздоровлення 

громадян, які 

199000,00 199000,00                   199000,00 

0,00 



 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи) 

01132

42 
3242 1090 

Інші заходи у 

сфері 

соціального 

захисту і 

соціального 

забезпечення 

360000,00 360000,00                   360000,00 

0,00 

4000     
Культура і 

мистецтво 
447424,00 447424,00 74924,00 4500,00               447424,00 

0,00 

01140

81 
4081 0829 

Забезпечення 

діяльності 

інших закладів 

в галузі 

культури і 

мистецтва  

447424,00 447424,00 74924,00 4500,00               447424,00 

0,00 

5000     

Фізична 

культура і 

спорт 

805266,00 805266,00 604266,00 25000,00               805266,00 
0,00 

01150

62 
5062 0810 

Підтримка 

спорту вищих 

досягнень та 

організацій, які 

здійснюють 

фізкультурно-

спортивну 

діяльність в 

регіоні 

805266,00 805266,00 604266,00 25000,00               805266,00 

0,00 

      
в т. ч. 

Виконком 
25000,00 25000,00   25000,00               25000,00 

0,00 

      

в т.ч. КЗ 

"Спортивний 

клуб 

780266,00 780266,00 604266,00                 805266,00 
0,00 



 

Татарбунари" 

6000     

Житлово-

комунальне 

господарство 

6313757,00 6313757,00 
2169807,0

0 

1210256,0

0 
              6313757,00 

0,00 

01160

13 
6013 0620 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

1563694,00 1563694,00                   1563694,00 

0,00 

      

в т ч. КП  

"Водопостачаль

ник" 

1563694,00 1563694,00                   1563694,00 
0,00 

01160

30 
6030 0620 

Організація 

благоустрою 

населених 

пунктів 

4750063,00 4750063,00 
2169807,0

0 

1210256,0

0 
              4750063,00 

0,00 

      
в т. ч. 

Виконком 
1535256,00 1535256,00   

1185256,0

0 
              1535256,00 

0,00 

       УМКВ 2614807,00 2614807,00 
2169807,0

0 
25000,00               2614807,00 

0,00 

       КП "Бесарабія" 600000,00 600000,00                   600000,00 0,00 

7000     
Економічна 

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

0,00 

01176

80 
7680 0490 

Членські 

внески до 

асоціацій 

органів 

місцевого 

самоврядуванн

я 

4500,00 4500,00                   4500,00 

0,00 

8000     
Інша 

діяльність 
40000,00 40000,00       52000,00   52000,00       92000,00 

0,00 



 

01183

40 
8340 0540 

Природоохорон

ні заходи за 

рахунок 

цільових 

фондів 

0,00         52000,00   52000,00       52000,00 

0,00 

      
в т. ч. 

Виконком 
0,00         10000,00   10000,00       10000,00 

0,00 

      

КП 

"Водопостачаль

ник" 

0,00         42000,00   42000,00       42000,00 
0,00 

01181

10 
8110 0320 

Заходи із 

запобігання та 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій та 

наслідків 

стихійного 

лиха 

40000,00 40000,00                   40000,00 

0,00 

9000     
Міжбюджетні 

трансферти 
390000,00 390000,00                   390000,00 

0,00 

01197

70 
9770 0180 

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету  

390000,00 390000,00                   390000,00 
0,00 

      

Субвенція 

районному 

бюджету для 

Татарбунарсько

го НВК "ЗОШ 

І-ІІІ ступенів-

гімназія" на 

харчування 

пільгових 

категорій дітей 

першого-

четвертого 

260000,00 260000,00                   260000,00 

0,00 



 

класів : дітей з 

багатодітних 

сімей, дітей 

напівсиріт, 

дітей інвалідів, 

дітей з родин 

учасників 

антитерористич

ної операції 

(АТО), дітей з 

родин 

внутрішньо 

переміщених 

осіб та дітей, 

які потерпіли 

від 

Чорнобильської 

катастрофи, в 

тому числі по 

КЕКВ 2230  

"Продукти 

харчування" 

      

Субвенція 

районному 

бюджету для 

Татарбунарсько

ї ЗОШ І-ІІІ 

ступенів ім. 

В.З.Тура на 

харчування 

пільгових 

категорій дітей 

першого-

четвертого 

класів : дітей з 

130000,00 130000,00                   130000,00 

0,00 



 

багатодітних 

сімей, дітей 

напівсиріт, 

дітей інвалідів, 

дітей з родин 

учасників 

антитерористич

ної операції 

(АТО, дітей з 

родин 

внутрішньо 

переміщених 

осіб та дітей, 

які потерпіли 

від 

Чорнобильської 

катастрофи, в 

тому числі по 

КЕКВ 2230 " 

"Продукти 

харчування" 

      Усього 16519184,00 16519184,00 
9973990,0

0 

1510000,0

0 
  52000,00   52000,00       16571184,00 

0,00 

                 

 
Міський 
голова      А.П.Глущенко        

                 
Виконавець:   
Лютикова Л.С.                

 

 

 

 



 

           

Додаток № 3 

до  рішення  міської ради  

від 29.11.2019  № 949-VІІ 

    МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ     

    міського бюджету на 2020рік     

Код Найменування 

бюджету-

одержувача/ 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту 

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам  

дотація 

на: 

субвенції усього дотація 

на: 

субвенції усього  

загального 

фонду на: 

спеціального 

фонду на: 

загального фонду на:  спеціального 

фонду на:  

найменування трансферту субвенція районному бюджету 
 



 

              харчування 

пільгових категорій 

дітей першого-

четвертого класів : 

дітей з багатодітних 

сімей, дітей 

напівсиріт, дітей 

інвалідів, дітей з 

родин учасників 

антитерористичної 

операції (АТО), дітей 

з родин внутрішньо 

переміщених осіб та 

дітей, які потерпіли 

від Чорнобильської 

катастрофи, в тому 

числі по КЕКВ 2230  

"Продукти 

харчування" для 

Татарбунарського 

НВК "ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія" 

харчування 

пільгових 

категорій дітей 

першого-

четвертого класів : 

дітей з 

багатодітних 

сімей, дітей 

напівсиріт, дітей 

інвалідів, дітей з 

родин учасників 

антитерористичної 

операції (АТО, 

дітей з родин 

внутрішньо 

переміщених осіб 

та дітей, які 

потерпіли від 

Чорнобильської 

катастрофи, в 

тому числі по 

КЕКВ 2230  для 

Татарбунарської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

ім. В.З.Тура  

  

 

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

0119770 

Районний 

бюджет 

Татарбунарського                 260000 130000   390000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

району/ міський 

бюджет м. 

Татарбунари 

Х УСЬОГО                 260000 130000 0 390000  

               

 Міський голова        А.П.Глущенко     

Вик:  Лютикова Л.С.              



 

 
        Додаток 4 

       до  рішення міської ради  

       від 29.11.2019 року   

       № 949 - VII  

        

  РОЗПОДІЛ   

 витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних 

 програм у 2020 році 

         (грн) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код       

Типової 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

Найменування 

місцевої/  

регіональної 

програми 

Дата та 

номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3000     
Соціальний захист  і соціальне  

забезпечення 
    559000,00 559000,00     

0113140 3141   

Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) 

Програма 

"Оздоровлення дітей 

м. Татарбунари" 

рішення від 

18.01.2016 

№ 24-VII 

199000,00 199000,00     



 

01113242 3242   
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 

Програма "Поховання 

померлих безрідних 

та невідомих 

громадян" 

рішення від 

17.06.2016 

№ 116-VII 

5000,00 5000,00     

      

  

Програма "Милосердя 

в дії" 

рішення від 

18.01.2016 

№ 23-VII 

330000,00 330000,00     

      

  

Програма "Діти 

Татарбунар" 

рішення від 

18.01.2016 

№ 21-VII 

25000,00 25000,00     

4000     Культура і мистецтво     447424,00 447424,00     

0114081 4081   
Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і 

мистецтва 

Міська програма 

культурно-масових та 

мистецьких заходів 

рішення від 

30.11.2018 

№ 723-VII 

447424,00 447424,00     

8000     Інша діяльність     52000,00   52000,00   

0118340 8340   Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 

Програма охорони 

навколишнього 

середовища 

рішення від 

12.04.2018 

№ 582-VII 

52000,00   52000,00   

                    

х х х УСЬОГО х х 1058424,00 1006424,00 52000,00   

          

 Міський голова  А.П.Глущенко      

          

Вик: Лютикова Л.С.         

 

 

 

 



 

 

      

Додаток № 5 

до  рішення  міської ради від 29.11.2019  № 949-VІІ 

Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами  

міського бюджету на 2020 рік 

№ 

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

КФК 
Найменування бюджетних установ  

Електроенергія Тверде паливо Природній газ Водопостачання Всього 

кВт 

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

1   2 3 4 5 6 7     8 9 10 

1 0110150 

 0111 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної  ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад  

55 261 158044 13 100000     200 12200 270244 

3 0114081 

0829 

Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і 

мистецтва  

1573 4500             4500 

4 0115062 

0810 

Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні 

8741 25000             25000 

5 0116030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 
414425 1185256             1185256 

6 0116030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів(УМКВ) 
        3000 25000     25000 

      Разом 480000 1372800 13 100000 3000 25000 200 12200 1510000 

   Міський голова          А.П.Глущенко 

 Виконавець:      Вівіч Т.І.          



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Відповідно до  пункту  22 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” Татарбунарська міська рада 

  

 В И Р І Ш И Л А: 
 

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

«Поховання померлих  безрідних та невідомих громадян»,  «Оздоровлення  

дітей  м. Татарбунари»,    «Діти м. Татарбунари»,  «Правопорядок», «Охорона  

навколишнього  природного  середовища  м. Татарбунари»  на  2019 рік  

(додаються). 

  

         2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого  комітету (апарату) 

міської  ради (Лютикова Л.С.)   здійснювати   фінансування  Програм  в  

межах  бюджетних  призначень на 2020 рік. 

 

         3. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету,  фінансів,  соціально-економічного  розвитку, 

планування та обліку. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                   А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 950-VII 

 
 

Про затвердження  обсягів фінансування 

міських програм «Милосердя в дії», «Поховання 

померлих безрідних та невідомих громадян», 

«Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари» «Діти м. 

Татарбунари», «Правопорядок», «Охорона  

навколишнього природного  середовища   м. 

Татарбунари»    на 2020 рік 



 

 

                                                                                                  Додаток 1 

                                                                                                 до рішення 

                                                                                                Татарбунарської 

                                                                                                міської ради 

                                                                                                від 29.11.2019 

                                                                                               № 950-VIІ 
 

 

                                                             Обсяги 

                      фінансування  заходів  міської програми «Милосердя в дії»   

                                                          на   2020  рік 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                                                                                                

                                                                                          

 

№ 

п/п 

        Напрямки забезпечення  

           розвитку програми 

 Обсяги  

фінансуванн

я  

    (грн.) 

 Виконавець 

1. Матеріальна допомога  громадянам  міста  

згідно рішень  сесій, виконавчого 

комітету, розпоряджень міського голови  

317 600,00 Виконком 

Міської ради 

2. Щорічна винагорода  Почесним 

громадянам міста Татарбунари 

2 400,00 Виконком 

Міської ради 

3. Поштові послуги 10 000,00 Виконком 

Міської ради 

                              ВСЬОГО 

 

    330 000,00  



 

                                                                                          Додаток 2 

                                                                                          до рішення 

                                                                                          Татарбунарської 

                                                                                          міської ради 

                                                                                          від 29.11.2019 

                                                                                          № 950-VIІ 
 

 

Обсяги 

фінансування  заходів  міської  програми  «Поховання   померлих   

безхатченків та  невідомих  громадян»»  на   2020 рік 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

№ 

п/п 

        Напрямки забезпечення  

           розвитку програми 

 Обсяги  

фінансування  

    (грн.) 

 Виконавець 

1. Поховання  одиноких громадян, осіб  без 

певного місця  проживання., осіб,  від 

поховання яких  відмовилися рідні,  

знайдених  невпізнаних  трупів. 

5 000,00 Виконавчий 

комітет 

                              ВСЬОГО 

 

5 000,00  



 

                                                                                                 Додаток 3 

                                                                                                 до рішення 

                                                                                                 Татарбунарської 

                                                                                                 міської ради 

                                                                                                 від 29.11.2019 

                                                                                                 № 950-VIІ 
 

 

 

Обсяги 

              фінансування  заходів  міської програми «Оздоровлення  дітей                                   

м. Татарбунари»  на 2020 рік 

 

 

№ 

п/п 

        Напрямки забезпечення  

           розвитку програми 

 Обсяги  

фінансуван

ня  

 (грн.) 

 Виконавець 

1. Оздоровлення дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

обдарованих дітей, дітей з малозабезпечених, 

неповних та  багатодітних  сімей, дітей,  

батьки  яких є учасниками АТО чи 

мобілізовані, дітей,   постраждалих  від   

Чорнобильської  катастрофи,  дітей, які є  

членами    шахово-шашкового  клубу  та   

членами   міських    команд   з   футболу    

   199000,00 Виконавчий 

комітет 

                              ВСЬОГО 

 

   199000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

 

 

 

 



 

                                                                                                Додаток 4 

                                                                                                до рішення 

                                                                                                Татарбунарської 

                                                                                                міської ради 

                                                                                                від 29.11.2019 

                                                                                                № 950-VIІ 
 

 

Обсяги 

Фінансування заходів міської програми «Діти м. Татарбунари»  на 2020 рік 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

        Напрямки забезпечення  

           розвитку програми 

 Обсяги  

фінансуванн

я  

 (грн.) 

 Виконавець 

1. Придбання    спортивного    інвентаря  та  

матеріалів  для учбового та трудового 

процесу   для  пришкільних майданчиків, 

Будинку дитячої творчості,  комунальних 

дошкільних закладів,  недільної школи  

релігійної громади  Свято-Успенської 

церкви.  

20 000,00 Виконавчий 

комітет 

2. Національно-патріотичне  виховання дітей  

м. Татарбунари 

5 000,00 Виконавчий 

комітет 

                              ВСЬОГО 

 

      25 000,00  



 

     Додаток 5 

                                                                                                                  до рішення 

                                                                                                        Татарбунарської 

                                                                                                               міської ради 

                                                                                                             від 29.11.2019 

№ 950-VIІ 

 

 

Обсяги 

фінансування  заходів  міської програми «Правопорядок» на 2020 рік 

   

 

№ 

п/п 

        Напрямки забезпечення  

           розвитку програми 

 Обсяги  

фінансування  

   (грн.) 

 Виконавець 

1. Придбання   та встановлення  технічних 

засобів  відео спостереження  на вулицях 

міста та в приміщеннях  комунальної 

власності  Татарбунарської міської ради 

    50 000,00 Виконавчий 

комітет 

                              ВСЬОГО 

 
     50 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 6 

                                                                                                                  до рішення 

                                                                                                         Татарбунарської 

                                                                                                                міської ради 

                                                                                                             від 29.11.2019 

№ 950-VIІ 

 

 

 

Обсяги 

фінансування  заходів  міської програми  «Охорона  навколишнього 

природного  середовища  м. Татарбунари»   на 2020 рік 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

        Напрямки забезпечення  

           розвитку програми 

 Обсяги  

фінансування  

   (грн.) 

 Виконавець 

1. Виділення коштів  КП 

«Водопостачальник» на придбання  ПММ  

для проведення  розчистки сміттєзвалища 

27 000,00 КП 

«Водопостач

альник» 

2. Виділення коштів  КП 

«Водопостачальник» на оплату послуг  

сторонніх організацій   для проведення  

робіт  з   розчистки сміттєзвалища 

15 000,00 КП 

«Водопостач

альник» 

3. Придбання  зелених   насаджень  для 

озеленення   м.Татарбунари 

10 000,00 Виконавчий 

комітет 

                              ВСЬОГО 

 

     52 000,00  



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

 

 

  

 

 

З метою забезпечення  реалізації  державної та місцевої  політики  в 

галузі культури, організації  культурного життя в  м. Татарбунари, керуючись 

пунктом 22 частини першої статті 59   Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, Татарбунарська міська рада  

               

     В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Міську програму «Культурно-масових  та мистецьких 

заходів на 2020 рік» ( Програма додається). 

        2. Затвердити обсяги  фінансування  міської програми  «Культурно-

масових   та мистецьких  заходів»  на  2020 рік  (додаються).            

       3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської 

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

бюджетних призначень на 2020рік. 

        4. Рішення міської ради від 30.11.2018 року № 726-VII  «Про 

затвердження міської програми  «Культурно - масових  та мистецьких  

заходів» на 2019 рік»  втрачає чинність з 01.01.2020 року.  

       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію 

з  соціальних питань   та   з   питань бюджетної політики.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 951-VII 

 
 

 

 

 

Про затвердження  міської програми                                          

культурно-масових та мистецьких 

заходів на 2020 рік 

 



 

 

                                                                                                       Додаток 1 

                                                                                                      до рішення 

                                                                                                     Татарбунарської 

                                                                                                     міської ради 

                                                                                                     від 29.11.2019 

№ 951-VIІ 
 

Міська програма 

«Культурно-масових та мистецьких заходів» 

на 2020 рік 

 

 

1. Мета програми 

 

Метою Міської програми культурно-масових та мистецьких заходів на 

2019 рік (далі – Програма) є реалізація в місті державної політики в галузі 

культури, створення умов для забезпечення   культурно-дозвіллєвих потреб 

населення, збереження історико-культурної спадщини.   

 

 

2. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання   Програми дасть змогу: 

-   підвищити    рівень  забезпечення   культурних потреб  населення; 

-   створити належні умови для збереження та примноження української 

культури та культури етносів; 

-   забезпечити збереження історико – культурної спадщини; 

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

мистецьких заходах; 

- забезпечити  збереження  історико-культурної спадщини. 

 

3. Організаційне забезпечення Програми 

 

Перелік  культурно-масових  та   мистецьких   заходів  визначаються   

міським  головою   і  фінансуються  за    розпорядженням   міського голови.                  

                    

4.Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування  заходів  Програми здійснюватиметься  в межах   

асигнувань, передбачених місцевим бюджетом  на  2020рік.  

                    

                                                                                                            

 

 



 

Додаток 2 

                                                                                           до рішення 

                                                                                          Татарбунарської 

міської ради 

від 29.11.2019 

№ 951-VIІ 
 

 

Обсяги 

фінансування  заходів  міської програми « Культурно-масових та мистецьких 

заходів»    на   2020 рік 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

                  Напрямки забезпечення  

                  розвитку програми 

 Обсяги  

фінансуван

ня  

    (грн.) 

 Виконавець 

1. Проведення   культурно-масових  та 

мистецьких заходів 

м. Татарбунари  

368 000,00 Виконавчий 

комітет 

2. Утримання   штату  міського  кінотеатру 74 924,00 Виконавчий 

комітет 

3.  Утримання  міського кінотеатру 

(електроенергія) 

4 500,00 Виконавчий 

комітет 

                              ВСЬОГО 

 

447 424,00  



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про перспективний план роботи  

Татарбунарської міської ради на 2020 рік 

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, міська рада:  

           ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перспективний план роботи Татарбунарської міської 

ради на 2020 рік (додається). 

2.  Постійним комісіям міської ради здійснювати контроль за 

виконанням плану роботи міської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  голів постійних 

комісій міської ради. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                   А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 952-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 



 

Додаток  

до рішення 

Татарбунарської 

міської ради  

від 29.11.2019 

№ 952-VIІ 
 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

роботи Татарбунарської міської ради VІІ скликання  

на 2020 рік 
 

№ 

з/п 

Найменування 

заходів, перелік 

робіт та питань, що 

підлягають 

вирішенню та 

виконанню 

Строки 

виконання 

Відповідальні за виконання Примітка 

 Питання, що  вносяться на розгляд пленарних засідань ради 

1.  Про звіт про роботу 

виконавчих органів 

Татарбунарської 

міської ради 

ІV квартал Татарбунарський міський голова – 

Глущенко А.П. 

 

2. Про виконання 

міського бюджету за 

І квартал 2020 року 

ІІ квартал Лютікова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з 

питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

3. Про виконання 

міського бюджету за 

І півріччя 2020 року 

ІІІ квартал Лютікова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з 

питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

4 Про виконання 

міського бюджету за 

9 місяців 2020 року 

ІV квартал Лютікова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з 

питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

5.  Про затвердження 

міських програм та 

заходів на їх 

виконання на 2020 

рік 

ІV квартал Виконавчий комітет, постійні 

комісії 

 

6. Про міський бюджет 

на 2020 рік 

ІV квартал Апарат виконкому, постійна 

комісія з питань бюджету 

 



 

 Постійна комісія з питань водопостачання,водовідведення, та інших 

питань ЖКГ 

1. Про стан 

водозабезпечення 

населення 

м.Татарбунари, інші 

питання ЖКГ 

Протягом 

року, за 

необхідності 

 

Директор КП «Водопостачання» - 

Кобушкіна Т.О., заступник 

міського голови –Лєсніченко О.В. 

 

  Про стан укладання 

договорів за надання 

послуг КП 

«Водопостачання» 

насаленю 

м.Татарбунари 

II квартал Директор КП «Водопостачання» - 

Кобушкіна Т.О., 

 

 

 Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-

економічного розвитку, планування та обліку 

1. Про внесення змін до 

показників міського 

бюджету на 2020 рік 

Протягом 

року за 

необхідності 

Лютікова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з 

питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

2. Про затвердження 

звіту про виконання 

міського бюджету на 

2020 рік 

 

І квартал 

 

Лютікова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з 

питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

3. Про виконання 

міського бюджету за 

І квартал 2020 року 

ІІ квартал 

 

Лютікова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з 

питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

4. Про виконання 

міського бюджету за 

І півріччя 2020 року 

ІІІ квартал 

 

Лютікова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з 

питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

5. Про виконання 

міського бюджету за 

9 місяців 2020 року 

ІV квартал  Лютікова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з 

питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

6. 

 

 

 

 

 

Про міський бюджет 

на 2021 рік 

 

 

 

 

ІV квартал  

 

 

 

 

 

Лютікова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з 

питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 



 

7. Інші майнові питання Протягом 

року 

Лютікова Л.С.- головний 

бухгалтер, постійна комісія з 

питань 

бюджету,фінансів,соціально-

економічного розвитку,планування 

та обліку 

 

 Постійна комісія з питань законності , правопорядку, депутатської 

етики, вирішення питання об’єднання територіальних громад та 

соціальних питань 

1. Питання приватизації 

майна, юридичні 

питання та охорони 

громадського 

порядку  

 

Протягом 

року 

Головний спеціаліст-юрист – 

Борденюк В.М. , постійна комісія з 

питань законності, правопорядку, 

депутатської етики, вирішення 

питання об’єднання територіальних 

громад та соціальних питань 

 

 Постійна комісія  з питань регулювання земельних відносин, 

адміністративно - територіального устрою та охорони 

навколишнього середовища 

1. Земельні питання   Протягом 

року 

Начальник земельного відділу –

Катанов І.В.,постійна комісія з 

питань земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 

 

 

 Постійна комісія  з питань будівництва, управління комунальною 

власністю, транспорту та зв’язку 

1. Про внесення змін 

до програми 

соціально-

економічного 

розвитку 

м.Татарбунари на 

2020 рік 

Протягом 

року за 

необхідності 

Заступник міського голови-

Лєсніченко О.В., постійна комісія 

 з питань будівництва, управління 

комунальною власністю, 

транспорту та зв’язку 

 

2. Питання 

містобудування 

Протягом 

року 

Заступник міського голови-

Лєсніченко О.В., постійна комісія 

 з питань будівництва, управління 

комунальною власністю, 

транспорту та зв’язку, директор КП 

«Бесарабія»-Котовенко Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» 

 

Відповідно до статті 26,  частини першої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  частини 3 статті 7 Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши проект 

рішення Татарбунарської міської ради «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, 

результати громадських обговорень,  Татарбунарська  міська  рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою 

групою (додається). 

 

2. Міському  голові  Глущенку А.П. подати проект рішення 

Татарбунарської  міської  ради «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» до Одеської  обласної державної адміністрації для надання висновку 

щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання 

об’єднання територіальних громад, та соціальних питань.   

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 953-VII 

 



 

                                   Додаток 1  

                                        до рішення сесії 

          Татарбунарської міської ради 

      від 29.11.2019 

                   № 953-VII 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К      Р І Ш Е Н Н Я 
___ сесія_______скликання 

 

Про добровільне об’єднання 

територіальних громад 

 

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» Татарбунарська міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Об’єднатися з територіальними громадами міста Татарбунари  

Татарбунарської міської ради, сіл Борисівка  Борисівської сільської ради,  

Глибоке Глибоківської сільської ради, Нерушай Нерушайської сільської ради 

в  Татарбунарську міську територіальну громаду з центром у місті 

Татарбунари. 

2. Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного 

об’єднання територіальних громад (додається). 

 3. Доручити  Татарбунарському  міському голові  Глущенку А.П. 

звернутися до Одеської обласної ради, Одеської  обласної державної 

адміністрації з клопотанням про утворення Татарбунарської міської  

територіальної громади. 

4. Повноваження органів місцевого самоврядування територіальних 

громад, що об’єдналися, міського та сільських голів припинити з моменту 

набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування,   

Татарбунарським міським головою територіальної громади, утвореної 

внаслідок добровільного об’єднання. 

5. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) територіальних 

громад, що об’єдналися,  визначити Татарбунарську  міську  об’єднану 

територіальну громаду. 

 

Міський   голова      А.П. Глущенко   

«___» ________  

№ ______-VII  



 

 

Додаток  

до проекту рішення сесії   

Татарбунарської  міської ради 7 скликання  

від 29.11. 2019 

№ 953-VII 
 

План 

організаційних заходів щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад 
 

1. Забезпечити подання роз’яснювальних матеріалів з питань 

об’єднання територіальних громад у місцеві засоби масової інформації, у 

мережі Інтернет. 

Спільна робоча група 

 

2. На офіційному сайті Татарбунарської міської ради створити рубрику, 

присвячену питанням об’єднання територіальних громад. 

Спільна робоча група 

 

3. Щомісячно проводити засідання робочої групи для обговорення 

перспективних напрямів діяльності в процесі об’єднання територіальних 

громад. 

Спільна робоча група 

 

 4. У встановлені строки подати в Департамент економічної політики та 

стратегічного планування  Одеської обласної державної  адміністрації 

інвестиційні проекти об’єднаної територіальної громади на фінансування з 

державного фонду регіонального розвитку. 

Спільна робоча група 

 

5. За умови відповідності проекту рішення щодо добровільного 

об’єднання територіальних громад Конституції та законам України розробити 

проекти Статуту та плану соціально-економічного розвитку Татарбунарської 

об’єднаної територіальної громади згідно визначених пріоритетних завдань. 

Спільна робоча група 

 

6. Звернутися до організації, що має відповідні дозволи та ліцензії на 

виконання землевпорядних робіт, для проведення інвентаризації меж 

новоутвореної територіальної громади. 

Спільна робоча група 

 

7. Вжити заходів щодо забезпечення права на першочергове отримання 

земельних ділянок в порядку, визначеному законодавством мешканцями 

відповідних населених пунктів. 

Спільна робоча група 



 

 

8. З дня набрання чинності рішень про утворення об’єднаної 

територіальної громади звернутися у відповідні структури щодо 

призупинення відчуження, передачі в оренду (користування), заставу 

(іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної 

власності територіальних громад, що об’єдналися. 

Спільна робоча група 

 

9. Провести інвентаризацію наявних приміщень, що знаходяться у 

комунальній власності територіальних громад, для подальшого розміщення у 

них спеціальних служб. 

Спільна робоча група 

 

10. Звернутися до обласної та районної рад щодо передачі у 

комунальну власність об’єднаної територіальної громади майна та техніки 

для забезпечення надання якісних послуг населенню. 

Спільна робоча група 

 

11. Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого 

комітету  Татарбунарської об’єднаної територіальної громади. 

Спільна робоча група 

 

12. Провести розрахунки до кошторису витрат на утримання 

виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади. 

Спільна робоча група 

 

13. Визначити населенні пункти об’єднаної територіальної громади, в 

яких обирається староста. 

Спільна робоча група 

 

14. Підготувати проекти положення та посадову інструкцію щодо 

старост. 

Спільна робоча група 

 

15. Розробити перспективний план формування мережі установ, які 

надають соціальні послуги. 

Спільна робоча група 

 

16. Розробити проект плану транспортної мережі обслуговування 

громадян. 

Спільна робоча група 

 

17. Провести аналіз виконання місцевих бюджетів територіальних 

громад, що увійдуть до  Татарбунарської об’єднаної громади, та вжитих 



 

заходів з метою недопущення (зменшення) дебіторської та кредиторської 

заборгованостей. 

Спільна робоча група 

 

18. Визначити місця для розміщення структурних підрозділів 

об’єднаної територіальної громади, забезпечити необхідним технічним 

оснащенням, інвентарем, проведенням (за необхідністю) ремонту приміщень. 

 

Спільна робоча група 

 

 

Міський голова                                                                      А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження Графіку роботи  

Центру надання адміністративних  

послуг виконавчого комітету Татарбунарської  

міської ради 

 

  Керуючись  статтею 26, частиною першою статті  59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законами України «Про 

адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності», на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013  

№ 118  «Про затвердження Примірного положення про центр надання 

адміністративних послуг» (зі змінами), з урахуванням рішення 

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

Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради» 

        ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити Графік роботи Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради (час прийому 

суб’єктів звернень без перерви у Центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради) (додається). 

 

        2. Робочій група з питання  утворення Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради здійснити  заходи, 

пов’язані з прийняттям цього рішення. 

        3. Графік роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради оприлюднити на офіційному сайті 

Татарбунарської міської ради та в районій газеті «Татарбунарський вісник». 

 

        4.  Контроль за виконанням цього рішення  залишаю за собою. 
  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 954-VII 

 



 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                   Рішення сесії 

                            Татарбунарської  міської  ради   

від 29.11.2019 року № 954-VII 

 

 

Графік роботи Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

 

 

Дні 

 

Час роботи 

ЦНАП 

 

Прийом суб’єктів 

звернень 

Робота з документами 

та взаємодія з 

адміністративними 

органами  

Понеділок 9.00 – 18.00 9.00 – 16.30 16.30 – 18.00 

Вівторок 9.00 – 20.00 9.00 – 20.00 16.30 – 20.00 

Середа 9.00 – 18.00 9.00 – 16.30 16.30 – 18.00 

Четвер 9.00 – 18.00 9.00 – 16.30 16.30 – 18.00 

П’ятниця  9.00 – 16.45 9.00 – 15.30 15.30 – 16.45 

Без перерви на обід 

Вихідні  - субота, неділя, святкові дні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження переліку адміністративних 

послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради в новій редакції 

 

     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. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради  внести 

відповідні зміни до інформаційних та технологічних карток адміністративних 

послуг згідно затвердженого Переліку. 

 

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.   

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 955-VII 



 

 
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                   Рішення сесії Татарбунарської       

                                                                                                                                                   міської ради  

                                                                                                                                                   від  07.06. 2019 року  

                   № 849- VII 

 (в редакції рішення 

                   сесії Татарбунарської       

                                                                                                                                                   міської ради  

                                                                                                                                                   від  29.11.2019 року  

                   № 955- VII) 

 

 

 

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 про 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 (зразка 

1994 року) фотокартки при досягненні громадянином 25- і 

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 

обтяжень» 
23.  04-02 Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) 

речових прав на нерухоме майно,  іпотеки 

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

нерухоме майно та їх обтяжень 

 

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

прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

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

нерухоме майно та їх обтяжень 

27.  04-06   Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

 
28.  04-07 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна 

05.  Реєстрація бізнесу 

29.  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» 

30.  05-02 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови 

комісії або ліквідатора (крім громадського формування) 



 

31.  05-03 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення юридичної особи (крім громадського 

формування). 

32.  05-04 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної 

особи (крім громадського формування). 

33.  05-05 Державна реєстрація переходу юридичної особи на 

діяльність на підставі модельного статуту (крім 

громадського формування). 

34.  05-06 Державна реєстрація переходу юридичної особи з 

модельного статуту на діяльність на підставі власного 

установчого документа  (крім громадського формування). 

35.  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). 

36.  05-08 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну 

особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, 

відомості про яку не містяться в  Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 

 



 

37.  05-09 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань  

 

38.  05-10 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ юридичної особи (крім 

громадського формування), що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — 

підприємців та громадських формувань  

 

39.  05-11 Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського 

формування). 

 

40.  05-12 Державна реєстрація припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням 

 

41.  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» 

42.  05-14 Державна реєстрація фізичної особи - підприємця  

43.  05-15 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації (крім громадського формування) 

 



 

44.  05-16 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 

результаті її реорганізації (крім громадського 

формування). 

 

45.  05-17 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування). 

 

46.  05-18 Державна реєстрація припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування). 

 

47.  05-19 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів юридичної особи (крім громадського 

формування). 

 

48.  05-20 Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань у паперовій формі для проставлення апостиля 

 

49.  05-21 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи 

(крім громадського формування) 

 

06.  Земельні питання 

50.  06-01 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки 

(паю) 

Земельний кодекс України 



 

51.  06-02 Погодження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

Земельний кодекс України.  

Закон України «Про землеустрій» 

52.  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 

53.  06-04 Прийняття рішення про передачу у власність, надання у 

постійне користування та оренду земельних ділянок, що 

перебувають у комунальній власності 

54.  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 

55.  06-06 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

56.  06-07 Прийняття рішення про продаж земельних ділянок 

комунальної власності (за зверненням особи) 

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

57.  06-08 Надання згоди розпорядників земельних ділянок 

комунальної власності на поділ та об'єднання таких 

ділянок 

Закон України «Про землеустрій» 



 

58.  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» 

59.  06-10 Передача (відведення) 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» 
60.  06-11 Продаж земельної ділянки комунальної власності (за 

зверненням особи) 

Закон України «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності» 

61.  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» 

62.  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» 
63.  06-14 Поновлення договору оренди землі (договору оренди 

земельної ділянки), договору на право тимчасового 

користування землею (в тому числі, на умовах оренди) 

64.  06-15 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини 

у разі добровільної відмови орендаря (в межах населених 

пунктів). 

65.  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» 



 

66.  06-17 Надання земельної ділянки у власність громадянину 

(громадянці), який (яка) зацікавлений в одержанні 

безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм 

безоплатної приватизації 

Закон України «Про землеустрій» 

67.  06-18 Надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки 

68.  06-19 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та 

передача в оренду земельної ділянки 

 

69.  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» 

70.  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» 
71.  06-22 Припинення права постійного користування земельною 

ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови 

землекористувача 

72.  06-23 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  



 

73.  06-24 Зміна цільового призначення земельної ділянки, що 

перебуває у власності або користуванні 

 

74.  06-25 Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше 

сформованих земельних ділянок комунальної або 

державної власності 

 

75.  06-26 Встановлення обмеженого платного або безоплатного 

користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) 

Цивільний Кодекс України 

 

Земельний Кодекс України  

 

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

76.  06-27 Надання права користування чужою земельною ділянкою 

для забудови (суперфіцію) 

77.  06-28 Видача довідки з державної статистичної звітності про 

наявність земель та розподіл їх за власниками земель, 

землекористувачами, угіддями 

Закон України «Про землеустрій» 

78.  06-29 Укладання договору щодо пайової участі в утриманні 

об’єкта благоустрою 

Закон України «Про благоустрій населених 

пунктів» 

79.  06-30 Припинення договору щодо пайової участі в утриманні 

об’єкта благоустрою 

80.  06-31 Видача дозволів на порушення об’єктів благоустрою або 

відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів. 

 

07.  Питання місцевого значення 

81.  07-01 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

82.  07-02 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 



 

83.  07-03 Видача ордеру на видалення зелених насаджень Закон України «Про благоустрій населених 

пунктів» 

84.  

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

соціального призначення» 

85.  

07-05 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов 

Житловий кодекс Української РСР. 

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

 

86.  

07-06 Внесення змін до облікових справ громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов. 

87.  

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

жилу площу гуртожитку; на службове жиле приміщення 

 

88.  

07-08 Надання жилого приміщення з фонду житла для 

тимчасового проживання 

89.  07-09 Приватизація  комунального житлового фонду Закон України «Про приватизацію 

державного житлового фонду» 

90.  07-10 Прийняття рішення про переведення житлового будинку 

або житлового приміщення у нежитлові 

 

91.  07-11 Видача (продовження дії) дозволу на розміщення реклами 

переоформлення дозволу видача дубліката дозволу 

анулювання дозволу за заявою суб’єкта господарювання 

 

92.  07-12 *Видача будівельного паспорту (внесення змін до 

будівельного паспорту) забудови земельної ділянки 

стаття 27 Закону України  «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 



 

93.  07-13 Надання (внесення змін) містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки 

94.  07-14 Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, 

установи та організацій сфери обслуговування 

Закон України «Про місцеве самоврядування 

у Україні» 

95.  07-15 * Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для 

здійснення підприємницької діяльності. 

96.  07-16 Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

97.  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» 

 

98.  07-18 Надання одноразової матеріальної допомоги 

постраждалим від пожежі або стихійного лиха 

99.  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» 

100.  07-20 Надання одноразової матеріальної допомоги соціально-

незахищеним верстам населення 

101.  07-21 Надання матеріальної допомоги на поховання деяких 

категорій громадян 

102.  07-22 Видача довідка в нотаріальну контору на оформлення 

спадщини 

«Порядок вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, затверджений наказом 

Міністерства юстиції від 22.02.2012 № 296/5  



 

103.  07-23 Видача копій, витягів з розпоряджень міського голови, 

рішень, прийнятих міською радою та виконавчим 

комітетом впродовж останніх 5 років 

 

104.  07-24 Надання витягу з протоколу сесії міської ради впродовж 

останніх 5 років 

 

105.  07-25 Надання рішення виконавчого комітету про затвердження 

висновку в Татарбунарський суд про доцільність 

призначення недієздатній особі опікуна 

 

106.  07-26 Видача витягу з протоколу засідання ради з опіки та 

піклування 

 

107.  07-27 Внесення змін до рішень сесії міської ради та її 

виконавчого комітету (у зв’язку з допущеною помилкою) 

 

108.  07-28 Укладання (поновлення) договору оренди на право 

тимчасового користування окремими конструктивними 

елементами благоустрою комунальної власності для 

розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності 

 

109.  07-29 Погодження  подовження паспорту прив’язки на новий 

термін 

 

110.  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 

 



 

111.  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 

112.  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 

 

 

 

 

 

113.  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 

114.  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 

115.  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* 

 

 

 

 

 

 

116.  08-01 Включення до Єдиного Державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на пільги. 

 



 

117.  

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) 

118.  08-03 Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого 

газу 

119.  08-04 Видання посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини та 

дитини з багатодітної сім'ї 

Закон України «Про охорону дитинства» 

120.  08-05 Видання посвідчень інвалідам та дітям - інвалідам до 18 

років. 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям- 

інвалідам» 

121.  

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» 

122.  
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* 

123.  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»  

124.  09-02 Попередній запис на прийом до керівництва установи 

ПФУ 

 

125.  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; 

 

126.  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 



 

127.  09-05 Прийом замовлень на видачу довідок про перебування на 

обліку та індивідуальних відомостей про застраховану 

особу 

 

128.  09-06 Видача виготовлених довідок, індивідуальних відомостей  

129.  09-07 Допомога в заповненні та прийомі анкети на виготовлення 

пенсійного посвідчення. 

 

130.  09-08 Видача пенсійного посвідчення  

131.  09-09 Надання переліку документів, необхідних для призначення 

(перерахунку) пенсій, допомоги на поховання 

 

132.  09-10 Приймання документів для проведення попередньої оцінки 

права особи на призначення пенсії, її перерахунок 

 

133.  09-11 Прийом заяв про надання допомоги у витребуванні 

документів, для підтвердження страхового стажу, 

заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсій. 

 

134.  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 

 

 

135.  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* 



 

136.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження структури  виконавчих 

органів  Татарбунарської міської ради  

 

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

четвертої статті 42, частини другої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  з метою організаційного, матеріально-технічного 

забезпечення діяльності ради, здійснення повноважень виконавчого комітету 

міської ради, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  структуру виконавчих органів  Татарбунарської міської 

ради (додається). 

 

2. Затвердити загальну чисельність  виконавчих органів Татарбунарської 

міської ради  у кількості 47 одиниць. 

 

3. Встановити, що витрати на утримання  виконавчих органів 

Татарбунарської міської ради визначаються рішенням Татарбунарської 

міської  ради про бюджет міста  Татарбунари на відповідний рік. 

 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Татарбунарської 

міської ради від 30 листопада 2018 року № 727-VIІ «Про затвердження 

структури  виконавчих органів  Татарбунарської міської ради».  

 

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

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

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 956-VII 

 
 

 



 

 

Додаток  

до рішення 

Татарбунарської 

міської ради 

від 29.11.2019 

№ 956-VIІ 
 

     Структура  виконавчих органів Татарбунарської міської ради   

№ 

п/п 

Назва посади  Кількість 

одиниць 

 Виконавчий комітет (апарат) Татарбунарської міської ради 

Керівництво 

1 Міський голова  1 

2 Заступник  міського голови  1 

3 Секретар міської ради  1 

4 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  1 

 Всього 4 

Структурні підрозділи апарату ради та   виконавчого комітету 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат ради та виконавчого 

комітету 

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст  3 

3 Спеціаліст  1 

 Всього по відділу  5 

 Відділ бухгалтерського обліку  

1 Начальник відділу, головний бухгалтер  1 

2 Головний спеціаліст  2 

3 Спеціаліст  1 

Сектор з питань бюджету та інвестицій 

  1 Завідувач сектору 1 

    2 Головний спеціаліст 2 

 Всього по сектору 3 

 Всього по відділу 7 

 Відділ земельних відносин  

1.  Начальник відділу 1 

2.  Головний спеціаліст  2 

 Всього по відділу  3 

 Управління надання адміністративних послуг  

1 Начальник управління 1 

 Відділ адміністративних послуг  

1 Заступник начальника управління - начальник відділу 1 

2 Адміністратор 2 

 Всього по відділу 3 



 

 Відділ з питань реєстрації  

1 Начальник відділу - адміністратор 1 

2 Державний реєстратор 3 

3 Адміністратор 3 

 Всього по відділу 7 

5 Прибиральник службових приміщень 1 

6 Опалювач 1 

7 Сторож 3 

 Всього по управлінню 16 

 Відділ розвитку інфраструктури, архітектури та 

житлово- комунального господарства 

 

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст 2 

 Всього 3 

                      Сектор з юридичних питань   

1 Завідувач сектору 1 

2 Головний спеціаліст - юрист 1 

 Всього по сектору 2 

1 Головний спеціаліст з соціальних питань 1 

1 Завідувач  військовооблікового  бюро  1 

1 Прибиральник службових приміщень  1 

1 Опалювач  1 

1 Сторож  3 

1 Водій  1 

 Всього 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження штатного  розпису  КП «Водопостачальник» 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статуту КП«Водопостачальник», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити штатний розпис КП «Водопостачальник» на 2020 рік 

(додається). 

 

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

водопостачання та водовідведення, та інших питань ЖКГ. 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 957-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

               Рішення сесії 

Татарбунарської 

               міської ради 

               29.11.2019 

               №  957- VII 

 

 

   

                                ШТАТНИЙ РОЗПИС  

                                  КП "ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК" 

                          З 01.01.2020 ПО 31.12.2020 РІК  

 

                                                       Адмін апарат 

1 Директор 1 4173 2,8-10 3,00 

2 Гол.бухгалтер 1 4173 2,3-3,4 2,50 

3 Заст.голов.бухгалтера 1 4173 2,3-2,9 2,35 

4 Відділ кадрів 0,5 4173 1,2-1,7 1,50 

5 Прибиральниця-пічник 0,5 4173 1,2-1,7 1,20 

РАЗОМ 4  

Відділ збуту 

6 Бухгалтер -претензіоніст 1 4173 1,7-2 1,70 

7 Бухгалтер абон.відділу /вивіз 

сміття/водопостачання та 

водовідведення/ 

2 4173 1,7-2 1,70 

8 Касир бухг. 1 4173 1,7-2 1,70 

9 Інженер- гідро - механік 1 4173 1,7-2 1,70 

10 Інженер з тех.безпеки 0,5 4173 1,7-2 1,70 

11 Диспечер 0,5 4173 2,3-3,4 2,30 

12 Комірник 0,5 4173 2,3-2,9 2,30 

РАЗОМ                                                                6,5  

                                                         Водопостачання 

13 Машиніст 4 4173 1,5 1,50 

14 Машиніст свердловин 5 4173 1,35 1,35 

15 Слюсар 5-роз. 4 4173 1,54 1,50 

16 Слюсар 3-роз 1 4173 1,35 1,40 

17 Лаборант 0,5 4173 1,47 1,40 

18 Контролер 3 4173 1,35 1,35 

РАЗОМ 17,5  

                                                          Водовідведення 

19 Слюсар-ремонтник 5раз. 2 4173 1,54 1,5 

20 Слюсар-ремонтник АВР. 1 4173 1,35 1,35 

21 Водій-оператор 1 4173 1,52 1,52 



 

22 Контролер 2 4173 1,35 1,35 

РАЗОМ                                                                 6  

                                                                   КОС 

23 Майстер КОС 0,25 4173 1,7-2 1,70 

24 Машиніст-слюсар 4 4173 1,8-2,1 1,30 

РАЗОМ 4,25   

                                       ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ 

25 Водій - оператор 1,5 4173 1,52 1,52 

26 Вантажник 3 4173 1,25 1,25 

РАЗОМ                                                                4,5  

                                                                    Інші 

27 Електрик 0,5 4173 1,7-2 1,7 

28 Екскаватор.-Бульдоз. 3 4173 1,52 1,70 

29 Охоронники 3 4173 1,2-1,7 1,20 

31 Газоелектрозварювальник 1 4173 1,7 1,70 

32 Водій-самосвала 0,25 4173 1,52 1,52 

33 Водій-соболь 0,25 4173 1,52 1,52 

34 Водій-автокран 1 4173 1,52 1,52 

Разом                                                                    9  

ВСЬОГО                                                               51,75  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження Порядку виявлення,      

взяття на облік, збереження та використання 

безхазяйного майна, визнання спадщини  

відумерлою   та  прийняття такого майна 

у комунальну власність  територіальної 

громади м. Татарбунари. 
 

 

 

      Відповідно статті 335, 1277 Цивільного Кодексу України, статей 

29,40,60, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», з метою врегулювання питання щодо виявлення, 

обліку, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини 

відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність 

територіальної громади м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 

        ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та 

використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  

прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м. 

Татарбунари  (додаток № 1). 

 

2. Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної 

речі (майна), відумерлої спадщини (додаток № 2). 

 

3. Депутатам Татарбунарської  міської ради ,  а також громадянам 

міста  по факту виявлення безхазяйного майна, власник якого невідомий, 

доводити це до відома виконкому  міської ради.    

 

4. Дане рішення довести до відома населення м. Татарбунари та 

оприлюднити  на офійномувебсайтіТатарбунарської міської ради та стенді 

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. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 958-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №1 

до рішення 

Татарбунарської 

міської ради 

від 29.11.2019 

№ 958-VIІ 

 

П О Р Я Д О К  

виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного 

майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у 

комунальну власність  територіальної громади м. Татарбунари 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Порядок виявлення,взяття на облік, збереження та використання 

безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого 

майна у комунальну власність територіальної громади м. Татарбунари (далі 

за текстом – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, 

Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні». 

1.2. Метою Порядку є врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на 

облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є 

безхазяйним або визнано на підставі рішення суду відумерлою спадщиною.  

1.3. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення: 

річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні 

права та обов'язки; 

майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також 

майнові права та обов’язки. 

безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої 

невідомий; 

відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за 

заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не 

прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття. 

 Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на 

яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається; 

нерухома річ (нерухоме майно) - об’єкти, розташовані на земельній 

ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх 

призначення; 

рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно 

переміщувати у просторі; 

демонтаж – розбирання або зняття конструкцій з місця встановлення із 

збереженням цілісності; 

евакуація – комплекс заходів, які передбачають відокремлення 

рухомого майна разом без основи від місця їх розташування та 

транспортування до місця їх подальшого зберігання;  



 

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, 

фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими Татарбунарська міська 

рада  уклала договір зберігання безхазяйного майна. 

1.4. Розпорядження а також прийняття в комунальну власність 

безхазяйного майна є повноваженнями Татарбунарської міської ради (надалі 

– орган управління). Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, 

ведення обліку, оцінку, використання, зберігання є виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради. 

Прийняті органом управління акти, пов’язані з виконанням функцій з 

виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і 

прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для 

виконання комунальними підприємствами міської ради. 

 

2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та 

відумерлої спадщини 

 

2.1. Фізичним  та юридичним особам, яким стало відомо про 

розташоване на території м. Татарбунари майно, яке не має власника або 

власник якого невідомий чи яке не успадковане, зобов’язані з моменту 

виявлення або отримання відповідної інформації повідомити про це орган 

управління . 

    2.2. Виконавчий комітет Татарбунарської  міської ради за зверненнями 

осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Порядку, проводить обстеження виявлених 

об’єктів рухомого, нерухомого майна та вживає заходів щодо встановлення їх 

можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до БТІ, 

державного нотаріуса та інших установ за необхідністю. 

Виконавчий комітет Татарбунарської  міської ради при підготовці 

заходів щодо взяття на облік безхазяйного майна або відумерлої спадщини 

створюється комісія, яка проводить обстеження виявленого майна.  

В акті обстеження, складеному комісією, зазначається: 

- адреса та технічний стан об'єкта; 

-можливість подальшої експлуатації об'єкта згідно з його цільовим 

призначенням; 

- пропозиції стосовно подальшої експлуатації об'єкта; 

У склад комісії входять представники від депутатського корпусу 

Татарбунарської міської ради, структурних підрозділів виконкому. 

 Для роботи комісія може залучати представників відповідних 

організацій та служб за їх згодою.  

Результати обстеження документуються відповідним актом, в якому 

зазначаються всі встановлені факти. 

2.3. З метою з’ясування наявності оформленого права користування на 

земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна, 

виконавчий комітет Татарбунарської  міської ради вживає заходи  щодо 

пошуку користувача та визначення приналежності земельної ділянки до 

комунальної власності. 



 

2.4. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване 

або власник такого майна невідомий, за заявою органу управління 

проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна та взяття його на 

облік. 

У ході проведення технічної інвентаризації безхазяйного рухомого, 

нерухомого майна чи відумерлої спадщини  вирішуються наступні питання: 

- технічний стан об'єкта;  

-можливість використання об'єкта згідно із його функціональним 

призначенням;   

-для об'єктів житлового фонду придатність для проживання; 

- пропозиції щодо подальшого використання об'єкта; 

- інші питання. 

Якщо у ході  інвентаризації об'єкта житлового фонду буде встановлено 

його непридатність для проживання, розглядається можливість щодо його 

використання як нежитлового або демонтажу. 

Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого 

майна здійснює орган управління. 

2.5. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Виконавчий 

комітет Татарбунарської  міської ради звертається до державного 

реєстратора.  

2.6. Державний реєстратор відповідно до вимог Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» 

забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно 

відповідних даних з відміткою «безхазяйне». 

2.7. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Виконавчий 

комітет Татарбунарської  міської ради отримує від державного реєстратора  

інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно. 

2.8. Виконавчий комітет Татарбунарської  міської ради після отримання 

інформаційної довідки протягом 10 (десяти) робочих днів робить оголошення 

в електронному та друкованих засобах масової інформації про взяття 

безхазяйного нерухомого майна на облік. 

Об'єкти відумерлої спадщини беруться на облік уповноваженим органом 

після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно 

проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. 

Підтвердженням цьому може бути довідка, акт опитування мешканців 

суміжних квартир (домоволодінь)  тощо, складені  уповноваженим органом. 

2.9. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються 

безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного 

проживання та відомості про місце перебування таких осіб відсутні, орган 

управління  може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку 

померлими. 

2.10. Виконавчий комітет Татарбунарської  міської ради  самостійно, 

після спливу строку для прийняття спадщини, робить запити до 



 

компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх 

відсутності:  

-  до Татарбунарського районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській 

області - щодо підтвердження факту смерті;  

- до державного реєстратора - щодо державної реєстрації прав власності 

на нерухомий об'єкт,  

- до нотаріальної контори – про наявність/відсутність спадкових справ; 

- до інших у разі потреби. 

 

Виконавчий комітет Татарбунарської  міської ради замовляє технічну 

інвентаризацію об'єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення 

безхазяйного майна. 

Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не 

будуть виявлені, уповноважений орган здійснює правовий аналіз зібраних 

документів (оновлює їх) та протягом 15 днів готує заяву до суду про 

визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність  

територіальної громади м. Татарбунари або про припинення права власності 

на майно, яке фактично зруйноване. 

 

3. Зберігання  та використання безхазяйного нерухомого майна та 

відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку  

 

3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного 

нерухомого майна  та відумерлої  спадщини покладається на орган 

управління . 

3.2. Орган управління для забезпечення зберігання нерухомого майна 

може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також 

суб’єкти господарювання не комунальної форми власності. 

3.3. Юридична особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме 

майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання 

акта приймання-передачі, та зобов’язана надавати до Татарбунарської  

міської ради звіти про стан та використання речі. Татарбунарська міська рада 

має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної 

нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) 

безпосередньо такого майна. 

3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.  

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з 

дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається 

власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, 

оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові 

провадиться після проведення органом управління  відповідної перевірки та 

підтвердження права власності заявника на це майно. 

3.5. Між органом управління  та зберігачем укладається договір 

зберігання у письмовій формі. 



 

3.6. Протягом одного року з моменту постановки на облік нерухомого 

безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини, що відноситься до 

житлового фонду, до моменту визначення його власника дозволяється 

надавати це житло у користування іншим особам, згідно з договором оренди 

відповідно до вимог чинного законодавства України з умовою, що у випадку 

виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене 

протягом трьох діб. 

       3.7. Передача у тимчасове користування нежитлових приміщень 

нерухомого безхазяйного майна або нежитлових приміщень відумерлої 

спадщини здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської 

ради.  

       3.8. Передача рухомого, нерухомого безхазяйного майна або майна 

відумерлої спадщини (житловий фонд) у тимчасове користування 

юридичним,  фізичним особам здійснюється за рішенням виконкому міської 

ради. 

          3.9. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове 

використання рухомого майна, нежитлових приміщень нерухомого 

безхазяйного майна, нежитлових приміщень відумерлої спадщини, майна 

відумерлої спадщини (житловий фонд) укладається договір користування 

майном з обов'язковою умовою оформити договори на утримання 

прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього 

строку договору та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення 

власника майна. 

          3.10. Відповідальність за належне утримання та збереження майна 

покладається на осіб, яким це майно передається у тимчасове користування. 

          3.11. Поліпшення об'єкта, переданого у тимчасове користування, 

здійснені під час знаходження його на обліку, територіальною громадою 

Татарбунарської міської ради не відшкодовуються. 

3.12. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини 

уповноважений орган направляє відповідні доручення утримувачам 

житлового фонду(надавачам послуг з утримання житлових будинків і споруд 

та прибудинкових територій) щодо майна, яке не передано у користування 

для забезпечення утримання його у належному технічному та санітарному 

стані. 

3.13. Орган управління  веде окремий облік безхазяйного нерухомого 

майна, прийнятого на облік органом реєстрації. 

 

4. Прийняття безхазяйного нерухомого майна  та відумерлої 

спадщини  до комунальної власності територіальної громади                             

м. Татарбунари 

 

4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного 

рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини  орган управління  в 

порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІV ЦПК України) 

звертається до суду за місцезнаходженням рухомого, нерухомого майна з 



 

заявою про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої 

спадщини у комунальну власність  територіальної громади м. Татарбунари. 

4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного рухомого, 

нерухомого майна та відумерлої  спадщини у комунальну власність  

територіальної громади м. Татарбунари орган управління  готує на чергову 

сесію Татарбунарської міської ради відповідний проект рішення. 

4.3. Після прийняття рухомого, нерухомого майна до комунальної 

власності  територіальної громади м. Татарбунари орган  управління  

здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною 

громадою м. Татарбунари, в особі Татарбунарської  міської ради. 

4.4. Всі майнові спори щодо взятого на облік в органі реєстрації та 

прийнятого до комунальної власності  територіальної громадим. 

Татарбунарибезхазяйного рухомого, нерухомого майна вирішуються у 

судовому порядку.  

 

5. Визначення порядку відчуження житлового об’єкта майна 

відумерлої спадщини - частки квартири або частки одноквартирного 

житлового будинку, яку неможливо відокремити без порушення його 

цілісності, що передано до комунальної власності територіальної 

громади м. Татарбунари за рішенням суду 

 

5.1. Якщо згідно з рішенням суду, відповідно до статті 362 Цивільного 

Кодексу України, в комунальну власність територіальної громади 

Татарбунарської міської ради передано частину житлового будинку, 

виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу 

власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна 

визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках 

виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, 

розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини 

будинку. 
 

6. Використання нежитлових об’єктів нерухомого майна, що 

обліковується як безхазяйне майно або майно відумерлої спадщини, 

передане у комунальну власність територіальної громади                                  

м. Татарбунари. 

 

6.1. Татарбунарська міська рада відповідно до чинного законодавства 

України здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження 

майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на 

нежитлові об’єкти безхазяйного та відумерлого нерухомого майна. 

6.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти 

безхазяйного або відумерлого майна уповноважений орган повідомляє 

фізичну або юридичну особу, з якою укладено договір про збереження чи 

тимчасове користування об’єктом, що обліковується як безхазяйне майно або 

відумерла спадщина, про розірвання договору. 



 

6.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування 

майном, що перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при 

переході права власності на це майно до територіальної громади м. 

Татарбунари не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді). 

6.4. Питання подальшого використання нежитлових об’єктів 

безхазяйного та відумерлого нерухомого майна вирішується 

Татарбунарською міською радою на підставі відповідного рішення. 

6.5. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини у 

комунальну власність  територіальної громади м. Татарбунари та подальшого 

відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного 

законодавства України у судовому порядку. 

 

7. Визначення порядку відчуження рухомого, нерухомого майна та 

відумерлої спадщини 

 

7.1. Якщо згідно з рішенням суду, в комунальну власність територіальної 

громади Татарбунарської міської ради передано безхазяйне рухоме, нерухоме 

майно та відумерла спадщина, виконавчий комітет може розглянути питання 

щодо можливості її продажу, ціна визначається незалежною експертною 

оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог 

Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання у 

користування. 

 

8. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень 

 

8.1. Прийняття рухомого, нерухомого безхазяйного майна та відумерлої 

спадщини у комунальну власністьтериторіальної громади м. Татарбунарита 

подальшого розпорядження ним затверджується рішенням Татарбунарської 

міської ради. 

 

8.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття 

законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість 

окремих положень цього Порядку з діючим законодавством України, 

здійснюється таким же чином, як і його прийняття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналіз регуляторного впливу 

проекту рішення міської ради «Про затвердження  Порядку 

виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, визнання 

спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну 

власність територіальної громади м. Тататарбунари 

 

Назва регуляторного акта: проект рішення міської ради «Про 

затвердження  Порядку  виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, 

визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну 

власність територіальної громади м. Татарбунари» . 

 

Регуляторний орган: Татарбунарська міська рада. 

 

Розробник документа: Татарбунарська міська рада 

 

 1. Проблемні питання які пропонується розв’язати шляхом  

регулювання: 

 

         Відповідно до п.1 ст.335 ЦК України майно може бути визнано 

безхазяйним. Також, п.2 ст. 335 ЦК України передбачено що безхазяйне 

нерухоме майно береться на облік органом, який здійснює державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого 

самоврядування, на території якого вони розміщені та після спливу одного 

року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, вона за заявою органу 

уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може 

бути передана згідно з рішенням суду до комунальної власності. 

 Відповідно до ст. 1277 ЦК України у разі відсутності спадкоємців за 

заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття 

ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого 

самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов'язаний подати до суду 

заяву про визнання спадщини відумерлою. 

 Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного 

року з часу відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом відумерлою, 

переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття 

спадщини.. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, 

зобов'язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені 

відповідно до статті 1231 цього Кодексу. Спадщина, не прийнята 

спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою відповідно до статті 

1283 цього Кодексу. 

Таким чином, до комунальної власності територіальної громади 

переходить право власності на той чи інший рухомий, нерухомий об’єкт. 

Територіальна громада отримує безумовні вигоди від права розпоряджатися 

таким майном, а саме вказане майно може бути на законних підставах 

передане в оренду, відчужено, закладено тощо. Це допоможе суттєво 

збільшити доходи місцевого бюджету. Однак, на сьогодні не існує 



 

затвердженого механізму взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого 

майна та відумерлої спадщини. 

           Існуюча проблема пов’язана із відсутністю реальних механізмів 

взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої 

спадщини, а саме порядку та строків проведення, прийняття на облік та   

забезпечення доступу широкого загалу до цієї інформації. 

           Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність 

органу місцевого самоврядування міста щодо виявлення, взяття на облік та 

підготовки заяви до суду  про передачу зазначеного майна у комунальну 

власність територіальної громади Татарбунарської міської ради, відповідно 

до вимог Цивільного кодексу України. 

           Рішенням передбачається затвердити порядок обліку безхазяйного 

майна та відумерлої спадщини  який мав би конкретизувати порядок 

здійснення зазначеної діяльності відповідно до існуючої організаційно-

адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування. 

 

            2. Цілі  регулювання: 

 

 -  Запровадження єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним 

майном  та відумерлою спадщиною у місті, яка б забезпечувала виконання 

всіх функцій управлінського процесу від складання опису майна, попередньої 

оцінки, підготовки заяви до державного реєстратора  про прийняття на облік 

виявленого безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої 

спадщини до підготовки заяви до суду про передачу майна у комунальну 

власність Татарбунарської міської ради; 

 -         підвищення ефективності господарської діяльності через чітке 

визначення порядку взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої 

спадщини; 

-          забезпечення надходжень до місцевого бюджету; 

-          забезпечення балансу інтересів між суб’єктами підприємництва та 

органами місцевої влади щодо формування підприємницького середовища 

так і територіальної громади; 

-          сприяння розвитку підприємницької діяльності в місті. 

 

            3.Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів 

досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Можливі 

способи 

досягнення цілей   

Оцінка способу   Причини відмови 

від альтернативних 

способів/аргументи 

щодо переваги 

обраного способу 

Узгодження з  

чинними 

регулюваннями         

Спосіб оцінюється 

як такий, що не в 

повній мірі забезпечує 

вимоги ЦК України                     

Відсутність 

чинної нормативно-

правової бази 

центрального рівня. 

Інший від 

запропонованого 

розподіл функцій 

з організації 

діяльності міської 

ради, її 

виконавчих 

органів та 

посадових осіб.          

 

 

 Будь-який інший 

розподіл функцій з 

організації діяльності 

міської ради, її 

виконавчих органів та 

посадових осіб щодо 

взяття на облік 

безхазяйного майна  та 

відумерлої спадщини 

вимагатиме більших 

затрат на додаткову 

фахову підготовку 

спеціалістів (для 

здійснення функцій 

взяття на облік 

безхазяйного майна). 

Значні затрати на 

забезпечення 

регулювання 

 

 

Обраний спосіб    Побудований 

відповідно до вимог 

регулювання 

центрального рівня. 

Забезпечує 

досягнення цілей  

регулювання. 

Відповідає потребам 

у вирішенні проблеми. 

Забезпечує 

встановлення 

принципів демократії  

на місцевому рівні.   

Забезпечує 

принципи державної 

регуляторної 

політики, адекватні 

станові 

підприємницького 

середовища та 

сучасні вимоги 

ефективного  

управління. 

 

 



 

4.       Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми 

шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 

Принципи та способи досягнення цілей регулювання: 

         -   регулювання побудовано відповідно вимог ЦК України; 

         -  після отримання інформації щодо безхазяйного рухомого та 

нерухомого майна складається акт опису майна з його фото фіксацією, у 

місячний термін подається довідка про наявність реєстрації права власності 

за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна; 

 

         - готується висновок про можливість взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна; 

        - у місячний термін приймається на облік безхазяйне нерухоме 

майно та розміщується оголошення про взяття на облік у друкованих засобах 

масової інформації; 

         - підготовлення заяви до суду про передачу зазначеного майна у 

комунальну власність територіальної громади Татарбунарської міської ради; 

         - на підставі рішення суду майно передається у комунальну 

власність; 

 

         5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта. 

         Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта. 

Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних 

ресурсів, а саме витрати на складання опису майна, його оцінка, витрати на 

оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата судових 

витрат за подачу заяви до суду. Проектом рішення не передбачено виділення 

додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні 

можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться 

бюджетними можливостями. 

          Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не 

прогнозується. 

 

     6. Прогнозовані результати прийняття акта  із застосуванням методу 

аналізу вигод та витрат. 

 

Сфера 

регуляторного 

впливу            

Вигоди     Витрати 

Татарбунарська 

міська рада, 

Татарбунарське БТІ 

, реєстраційний 

відділ 

1. Зростання рівня 

довіри як у 

підприємницькому 

середовищі так і 

серед громадян.  

 

2. Збільшення 

1. Збільшення 

аналітичної роботи 

(функціональних 

обов’язків), 

посадових осіб 

міської ради.  

2. Оплата послуг 



 

надходжень до 

міського бюджету. 

установ залучених 

до проведення 

оцінки безхазяйного 

майна акта.   

3. Додаткові 

витрати на сплату 

судового збору за 

подачу заяви до 

суду. 

 Суб’єкти 

господарювання, та 

їх об’єднання             

1. Створення 

сприятливих умов 

ведення бізнесу. 

2. Реалізація 

інтересів розвитку 

підприємництва 

через можливість 

одержати в оренду 

або викупити той чи 

інший об’єкт 

нерухомості.  

3.Стабільність 

умов 

господарювання. 

Придбання газети 

в якій розміщено 

оголошення про 

безхазяйні об’єкти 

нерухомості. 

Територіальна 

громада         

Через збільшення 

надходжень до 

місцевого бюджету 

можливість 

отримання 

додаткових 

соціальних 

суспільних благ         

Витрати не 

прогнозуються 

 

7. Строк дії акта необмежений. 

8. Визначення показників результативності. 

8.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

Про затвердження Порядку використання даних Реєстру прав власності на 

нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого 

майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого 

майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 

року №1844/5 з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на 

облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є 

безхазяйним або відумерлою спадщиною. 

 8.2 Ефективність способів досягнення цілей: 



 

 Ефективність запропонованого регулювання забезпечуватиметься через 

додаткові надходження до міського бюджету внаслідок передачі в оренду або 

відчуження майна, яке перейшло до комунальної власності внаслідок 

судового рішення про передачу безхазяйного нерухомого майна у 

комунальну власність, згідно з якім, органи місцевого самоврядування від 

імені та в інтересах територіальної громади м. Татарбунари  відповідно до 

закону можуть здійснювати правомочності щодо володіння, користування та 

розпорядження зазначеними об’єктами нерухомого майна. 

   8.3 Прийняття порядку позитивно вплине на регулювання та вирішення 

питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, 

збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є 

безхазяйним або відумерлою спадщиною. 

 

   9.  Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде 

проводитися після набуття чинності рішення з використанням визначених 

показників результативності акта. 

 У разі виявлення неврегульованих та непередбачених моментів, які 

передбачається встановлювати за допомогою аналізу якісних показників дії 

цього акта, буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення 

відповідних змін. 

  

  

  

  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         А.П.Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток №2 

до рішення 

Татарбунарської 

міської ради 

від 29.11.2019 

№ 958-VIІ 

 

 

СКЛАД 

постійно діючої комісії 

з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини 

на території Татарбунарської міської ради 

 

Голова комісії 

Лєсніченко Олександр Вадимович – заступник міського голови. 

Секретар комісії: 

Борденюк Віталій Миколайович – головний спеціаліст юрист 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 

Члени комісії: 

Бондаренко Юлія Олександрівна – депутат Татарбунарської міської 

ради; 

Катанова І.В. – начальника земельного відділу та з питання надходження 

податків та зборів виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської 

ради  

Очинського Олександра Михайловича – члена виконкому 

Татарбунарської міської ради, головного архітектора ПП «ВЕРТИКАЛЬ-Е». 

Павленко Наталя Василівна – виконуючого обов’язки начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

будівництва та інфраструктури Татарбунарської районної державної 

адміністрації - члена комісії (за згодою). 

Сосна  Анатолій Васильович– директор ТОВ «Татарбунарське РБТІ»; 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про передачу в оренду нежитлового приміщення  

комунальної власності територіальної громади  

м. Татарбунари 

 

          Керуючись статтею 26, частиною першою статі 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 28 Закону України «Про 

статус народного депутата»,   розглянувши депутатське звернення народного 

депутата О.М.Ткаченка, Татарбунарська міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати в оренду без проведення конкурсу народному депутату 

України Ткаченко Олександру Михайловичу, нежитлові приміщення, а саме: 

кабінет № 2 площею 5,6 м. кв., підсобне приміщення № 3 площею 0,6 м. кв., 

кабінет № 4 площею 8,6.м.кв., які знаходяться  в нежитловій будівлі № 36 по 

вул. Центральна м. Татарбунари, - загальною площею 14,8 кв.м. , на термін 

його каденції. 

2. Розмір орендної плати встановити в сумі 1 грн. на рік. 

3.Народному депутату України Ткаченко Олександру Михайловичу 

відшкодовувати витрати на утримання приміщень згідно наданих виконавчим 

комітетом Татарбунарської міської ради розрахунків. 

4. Укласти в установленому порядку договір оренди комунального майна 

територіальної громади м. Татарбунари згідно з пунктом 1 цього рішення 

(зразок договору додається) та договір на відшкодування комунальних 

послуг. 

5. Контроль за  виконання цього рішення покласти  на постійну комісію  

з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та 

обліку та на постійну комісію міської ради з питання законності, 

правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання 

територіальних громад та соціальних питань. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 959-VII 
 

 



 

ДОГОВІР ОРЕНДИ  

комунального майна 

 м. Татарбунари                                                                           ____ ____________20___ року  

 

   _________________________________, в особі _________________________, діючого на 

підставі 

____________________________________________________________________________________ 

(далі - Орендодавець), з однієї сторони, та  що діє на підставі свідоцтва про державну 

реєстрації  від ____________________року  серія ____№ __________ в особі                                 

надалі – Орендар) з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:  

1. Предмет Договору 

1.1 Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме 

індивідуально визначене майно приміщення будівлі, площею ______., що розташоване за 

адресою м.Татарбунари вул. Центральна,_____. Майно передається в оренду з метою 

використання під розміщення громадської організації. 

2.Умови передачі та повернення орендованого майна 

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у 

договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-

передачі Майна. 

2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на 

це майно. Власником орендованого майна залишається територіальна громада міста 

Татарбунари, а Орендар користується ним протягом строку оренди.  

2.3 Передача майна в оренду здійснюється за балансовою вартістю, визначеною в акті 

прийому – передачі цього майна  

2.4. У разі припинення цього Договору майно повертається Орендарем Орендодавцю. 

Орендар повертає майно Орендодавцю аналогічно порядку, встановленому при передачі 

майна Орендарю цим Договором. 

      Вартість майна, що повертається Орендарем Орендодавцю, визначається на підставі 

Акта оцінки складеного за даними інвентаризації майна на момент припинення договору 

оренди, звіреного з Актом прийому – передачі майна в оренду.  

      Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта 

приймання-передачі. Обов’язок по складанню акта приймання – передачі покладається на 

сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.  

2.5. Якщо Орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його знищення, 

він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або 

знищення майна сталися не з його вини.   

      Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця поліпшення 

орендованого майна, що неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, 

Орендодавець компенсує йому вказані засоби.  

       Поліпшення майна, якщо вони можуть бути відділені від майна без заподіяння йому 

шкоди, Орендар може лишити за собою.  

       Вартість поліпшень орендованого майна, проведених Орендарем без згоди 

Орендодавця, що неможливо відокремити без шкоди для майна, компенсації не 

підлягають. 

3.Орендна плата 

3.1. Орендна плата становить  за місяць оренди –                                  грн. на рік 

Орендна плата сплачується на рахунок міської ради  в ОПЄРВ УДКСУ  у 

Татарбунарському районі  у Одеській області, МФО __________, р\р ________________, 

одержувач – місцевий бюджет, призначення платежу – орендна плата, код 

______________. Копія платіжного доручення з відміткою банку про сплату надсилається 

Орендарем Орендодавцеві . 



 

3.2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування 

розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний 

місяць.  

3.3. Розмір орендної плати може бути змінений за згодою сторін. Розмір орендної плати 

може бути переглянуто на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін 

централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України 

3.4. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету міської ради , підлягає 

в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.  

3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації 

і стягується до бюджету відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені, 

в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування 

пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, 

включаючи день оплати. 

4.Використання амортизаційних відрахувань 

4.1 Амортизаційні відрахування нараховуються та використовуються згідно чинного 

законодавства. 

4.2 Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є 

власністю Орендодавця. 

5. Обов'язки Орендаря 

Орендар зобов'язується:  

5.1. Використовувати орендоване Майно, нежитлове приміщення, відповідно до його 

призначення, умов цього Договору. 

5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.  

5.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і 

псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки. 

5.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого 

Майна. 

5.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не 

менше ніж на його балансову вартість на користь Орендодавця, в порядку, визначеному 

законодавством. Копію страхового полісу надати Орендодавцю. 

5.6. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване 

Майно у належному стані з урахуванням фізичного зносу.  

5.7 Укласти договори щодо надання комунальних послуг і утримання об’єкту оренди або 

договори на відшкодування комунальних послуг з балансоутримувачем. 

6. Права Орендаря 

Орендар має право:  

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього 

Договору. 

6.2. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, здійснювати 

його поліпшення, проводити його реконструкцію .  

6.3..Після припинення Договору внаслідок закінчення терміну його дії Орендар, який 

належним чином виконував свої обов`язки, має переважне право, за інших рівних умов, на 

продовження Договору на новий термін. 

7. Обов'язки Орендодавця 

Орендодавець зобов'язується:  

7.1. Передати Орендарю в оренду майно згідно з цим Договором по акту приймання-

передачі, який підписується одночасно з цим договором.  

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим майном на 

умовах цього Договору.  

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору, 

переукласти цей Договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо останній 

згоден стати Орендарем. 

8. Права Орендодавця 



 

Орендодавець має право:  

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями використання майна, переданого в оренду за 

Договором.  

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в 

разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного 

виконання Орендарем умов цього Договору за погодженням Органу управління .  

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором 

9.1. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за 

зобов'язаннями Орендодавця.  

9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони 

несуть відповідальність згідно з Договором та чинним законодавством України. 

9.3. Спори і суперечки, які виникають у ході виконання цього Договору або у зв'язку з 

ним, вирішуються за згодою сторін. Якщо не вирішені шляхом переговорів, вирішуються 

в судовому порядку.  

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору 

10.1. Договір укладено на   років  з            до               включно.  

10.2. Умови договору зберігають силу протягом всього терміну дії. 

10.3. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.  

10.4. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору можливо за згодою сторін. Зміни 

та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх 

подання до розгляду іншою стороною. 

10.5. За вимогою однієї із сторін договір оренди може бути розірвано достроково по 

рішенню  суду у випадках, передбачених чинним законодавством. 

10.6. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване 

Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього 

Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його 

правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.  

10.7 Договір оренди припиняється в разі: 

-      закінчення терміну договору оренди; 

-      банкрутства Орендаря; 

-      гибелі об`єкта оренди; 

-      угоди сторін про розірвання договору або рішення  суду; 

-      інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України. 

10.8. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентується чинним 

законодавством.  

10.9. Договір складено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, 

по одному примірнику для Орендодавця і Орендаря.  

11. Додатки 

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.   

До договору додається:  

- розрахунок орендної плати 

-  акт прийому-передачі 

Договір підписали  

12.Реквізити та юридичні адреси сторін 
 „Орган управління ” 

Татарбунарська міська  рада Татарбунарського 

району Одеської області  
м.Татарбунари, вул. Котовського,18, 

Татарбунарського району 

 Ідент код 04527371 

р/р__________________________ 

  _______________________ А.П.Глущенко 

   М.П. 

„Орендар ” 

_________________ 

_________________________________ 

____________________________________ 

     ________________________    

   М.П.  



 

 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про присвоєння назв вулицям та провулкам,  

які розташовані  в Татарбунарському  садівничому  

товаристві «МЕЛІОРАТОР» 

 

        Відповідно до  пункту 41 частини першої  статті 26, частини першої 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи  клопотання голови Татарбунарського садівничого товариства 

«Меліоратор», витяг з протоколу загальних зборів ТСТ «МЕЛІОРАТОР» від 

10.02.2013,  Татарбунарська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А :  

1. Присвоїти назву вулицям та провулкам, які розташовані в 

Татарбунарському садівничому товаристві «МЕЛІОРАТОР» (територія 

Татарбунарської міської ради за межами населеного пункту): 

- вул. Виноградна; 

- вул. Ягідна; 

- вул. Абрикосова; 

- вул. Малинова; 

- вул. Огіркова; 

- вул. Персикова; 

- вул. Яблунева; 

- вул. Полунична; 

- провулок Криничний; 

- провулок  Водопровідний; 

- провулок  Квітковий. 

   

2.  Доручити виконавчому комітету Татарбунарської міської ради 

звернутися до ДП «Національні інформаційні системи» Одеська філія щодо 

внесення назв вулиць розташованих в 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. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 960-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про присвоєння назви 

нової вулиці в місті Татарбунари 

 

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», Татарбунарська міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Присвоїти назву нової вулиці у місті Татарбунари – вулиця Плотного 

Михайла Васильовича, яка розташована паралельно вулиці Батіщева.   

2. Доручити виконавчому комітету Татарбунарської міської ради 

звернутися до ДП «Національні інформаційні системи» Одеська філія щодо 

внесення нової назви вулиця Плотного Михайла Васильовича 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. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 961-VII 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням Кічука Іллі 

Васильовича 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ,116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону 

України «Про землеустрій»,  розглянувши клопотання та проект землеустрою 

Кічука Іллі Васильовича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. Кічуку Іллі 

Васильовичу для експлуатації та обслуговування інших будівель громадської 

забудови, для експлуатації нежитлової будівлі, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 14-ж, з 

площею земельної ділянки 0,0818 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0300. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 5 (п’ять) років гр. 

Кічуку Іллі Васильович для експлуатації та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, для експлуатації нежитлової будівлі, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, 

будинок 14-ж, з площею земельної ділянки 0,0818 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0300. 

 

3.   Зобов`язати Кічука Іллю Васильовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

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

цього рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі 

Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

   

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 962-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Данільченка 

Івана Яковича, Прокопця Григорія 

Васильовича, Стоянова Івана 

Миколайовича, Григоренка Віталія 

Валентиновича, Полякової Наталі 

Михайлівни та про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду за клопотанням 

Дімітрова Сергія Ілліча, Будник Ірини 

Семенівни 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону 

України «Про землеустрій»,  розглянувши клопотання та проект землеустрою 

Данільченка Івана Яковича,  Прокопця Григорія Васильовича, Стоянова Івана 

Миколайовича, Григоренка Віталія Валентиновича, Дімітрова Сергія Ілліча, 

Полякової Наталі Михайлівни, Будник Ірини Семенівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Данільченку Івану Яковичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Папаніна, будинок 2-а, з площею земельної ділянки 0,0982 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0295. 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Данільченку Івану Яковичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, 

будинок 2-а, з площею земельної ділянки 0,0982 га, з кадастровим номером 

5125010100:02: 001:0295. 



 

3.   Зобов`язати Данільченка Івана Яковича: 

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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Прокопцю Григорію Васильовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 40, з площею земельної ділянки 

0,0895 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1150. 

5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Прокопцю Григорію Васильовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Вишнева, будинок 40, з площею земельної ділянки 0,0895 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:005:1150. 

6.   Зобов`язати гр. Прокопця Григорія Васильовича: 

6.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

6.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

6.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Стоянову Івану Миколайовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, будинок 9, з площею земельної 

ділянки 0,0880 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1292. 

8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Стоянову Івану Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Капітана 

Салтикова, будинок 9, з площею земельної ділянки 0,0880 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:1292. 

9.   Зобов`язати гр. Стоянова Івана Миколайовича: 

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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Григоренку Віталію Валентиновичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. Лиманська, будинок 9-а, з площею земельної ділянки 

0,0591 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1774. 



 

11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Григоренку Віталію Валентиновичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Лиманська, будинок 9-а, з площею земельної ділянки 0,0591 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:005:1774. 

12.   Зобов`язати гр. Григоренка Віталія Валентиновича: 

12.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

12.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

12.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду строком на 3 (три) роки гр. Дімітрову Сергію Іллічу для будівництва 

та обслуговування індивідуального гаража, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 50-а, 

гараж № 11, з площею земельної ділянки 0,0027 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0358. 

14.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 3 (три) роки гр. 

Дімітрову Сергію Іллічу для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Центральна, будинок 50-а, гараж № 11, з площею земельної 

ділянки 0,0027 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0358. 

15.   Зобов`язати гр. Дімітрова Сергія Ілліча: 

15.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

15.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

  15.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Поляковій Наталі Михайлівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Тіниста, будинок 7, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0304. 

17.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Поляковій Наталі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тіниста, 

будинок 7, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0304. 

18.   Зобов`язати гр. Полякову Наталю Михайлівну: 

18.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

18.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  



 

18.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

короткострокову оренду строком на 1 (один) рік гр. Будник Ірині Семенівні 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок  

76-А, з площею земельної ділянки 0,0880 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1304. 

20.  Надати земельну ділянку в короткострокову оренду строком на 1 

(один) рік гр. Будник Ірині Семенівні для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок  76-А, з площею земельної ділянки 

0,0880 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1304. 

21.   Зобов`язати гр. Будник Ірину Семенівну: 

21.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

21.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

21.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

22. 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.  

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

   

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 963-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Татарбунари для передачі у власність за 

клопотанням Пустовітенка Михайла 

Степановича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 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», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію 

Пустовітенка Михайла Степановича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Пустовітенку Михайлу Степановичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Миру, будинок 68, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0296. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Пустовітенку Михайлу Степановичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Миру, будинок 68, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0296. 

 

3.   Зобов`язати Пустовітенка Михайла Степановича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  



 

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

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

цього рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі 

Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

   

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 964-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Татарбунари, про передачу у власність і 

надання в оренду земельних ділянок за 

клопотаннями Добревої Галини Михайлівни, 

Танасогло Сергія Сергійовича, Градинар 

Тамари Василівни та Назаренка Віктора 

Васильовича, Стоянова Дмитра Зіновійовича, 

Карпухіної Надії Михайлівни, Стасьєвої 

Тамари Іванівни, Вихристюк Наталі 

Олександрівни, Стоянова Федора Радіоновича, 

Каушана Ігоря Івановича, Моцкан Марії 

Кирилівни, Армашель Олександра 

Валентиновича, Антоненко Людмили 

Миколаївни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 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», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Добревої 

Галини Михайлівни, Танасогло Сергія Сергійовича, Градинар Тамари 

Василівни та Назаренка Віктора Васильовича, Стоянова Дмитра Зіновійовича, 

Карпухіної Надії Михайлівни, Стасьєвої Тамари Іванівни, Вихристюк Наталі 

Олександрівни, Стоянова Федіра Родіоновича, Каушана Ігоря Івановича, 

Моцкан Марії Кирилівни, Армашель Олександра Валентиновича, Антоненко 

Людмили Миколаївни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Галині Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 44-



 

а, з площею земельної ділянки 0,0649 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1773. 

 

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

Галині Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 44-

а, з площею земельної ділянки 0,0649 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1773. 

 

3.   Зобов`язати Добреву Галину Михайлівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Сергію Сергійовичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 2, 

з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0359. 

 

5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Танасогло 

Сергію Сергійовичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 2, 

з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0359. 

 

6.   Зобов`язати Танасогло Сергія Сергійовича: 

6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

6.2. Дотримуватись положень статті 91 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. Танасогло 

Сергію Сергійовичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 55, 

з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0360. 

 



 

8.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Танасогло 

Сергію Сергійовичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 55, 

з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0360. 

 

9.   Зобов`язати Танасогло Сергія Сергійовича: 

9.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

9.2. Дотримуватись положень статті 96 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. Градинар 

Тамарі Василівні та Назаренку Віктору Васильовичу, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. Гімназична, будинок 6, з площею земельної ділянки 

0,0716 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0357. 

 

11.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Градинар 

Тамарі Василівні та Назаренку Віктору Васильовичу, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. Гімназична, будинок 6, з площею земельної ділянки 

0,0716 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0357. 

 

12.   Зобов`язати гр. Градинар Тамару Василівну та Назаренка Віктора 

Васильовича: 

12.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

12.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

12.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

  

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Надії Михайлівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, 

будинок 1-а, з площею земельної ділянки 0,0820 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1291. 

 

14.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Карпухіній 

Надії Михайлівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, 

будинок 1-а, з площею земельної ділянки 0,0820 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1291. 

 

15.   Зобов`язати Карпухіну Надію Михайлівну: 

15.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

15.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

15.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

  

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Тамарі Іванівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 44-а 

з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0301. 

 

17.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Стасьєвій 

Тамарі Іванівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 44-а 

з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0301. 

 

18.   Зобов`язати Стасьєву Тамару Іванівну: 

18.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

18.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

18.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

19. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 16.12.1999 року № 313 у частині відведення 

гр.Стоянову Дмитру Зіновійовичу земельної ділянки у приватну власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,04 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Новоселів, будинок 19-а,  у 

зв’язку з добровільною відмовою. 

 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Дмитру Зіновійовичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Новоселів, будинок 19-



 

а, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1775. 

  

21.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Стоянову 

Дмитру Зіновійовичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Новоселів, будинок 19-

а, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1775. 

 

22.   Зобов`язати Стоянова Дмитра Зіновійовича: 

22.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

22.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

22.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

23. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Вихристюк Наталі Олександрівні, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Горького, будинок 34, з площею земельної ділянки 0,0142 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:005:1310. 

 

24.   Зобов`язати Вихристюк Наталю Олександрівну: 

24.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

24.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

24.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Федіру Родіоновичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 

8, з площею земельної ділянки 0,0872 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0362. 

 

26.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Стоянову 

Федіру Родіоновичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 

8, з площею земельної ділянки 0,0872 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0362. 

 

27.   Зобов`язати Стоянова Федіра Родіоновича: 



 

27.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

27.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

27.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

  

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Ігорю Івановичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 

12, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0361. 

 

29.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Каушану 

Ігорю Івановичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 

12, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0361. 

 

30.   Зобов`язати Каушана Ігоря Івановича: 

30.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

30.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

30.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Марії Кирилівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 76, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0303. 

 

32.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Моцкан 

Марії Кирилівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 76, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0303. 

 

33.   Зобов`язати Моцкан Марію Кирилівну: 

33.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

33.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  



 

33.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Валентиновичу, для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Капітана 

Салтикова, будинок 6, з площею земельної ділянки 0,0825 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:1293. 

 

35.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Армашель 

Олександру Валентиновичу, для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Капітана 

Салтикова, будинок 6, з площею земельної ділянки 0,0825 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:1293. 

 

36.   Зобов`язати гр. Армашеля Олександра Валентиновича: 

36.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

36.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

36.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Людмилі Миколаївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 

87, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1294. 

 

38.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Антоненко Людмилі Миколаївні, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Бесарабська, будинок 87, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1294. 

 

39.   Зобов`язати гр.Антоненко Людмилу Миколаївну: 

39.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

39.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

39.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



 

40. 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.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

   

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 965-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Татарбунари для передачі у власність за 

клопотанням Цурканенка Геннадія Савича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 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», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію 

Цурканенка Геннадія Савича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Геннадію Савичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 57-

а, з площею земельної ділянки 0,0867 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1290. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Цурканенку Геннадію Савичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, 

будинок 57-а, з площею земельної ділянки 0,0867 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1290. 

 

3.   Зобов`язати Цурканенка Геннадія Савича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  



 

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

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

цього рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі 

Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 966-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Татарбунари для передачі у власність за 

клопотанням Обивзенка Сергія Михайловича 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 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», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Обивзенка 

Сергія Михайловича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Сергію Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, 

будинок 121, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0297. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Обивзенку Сергію Михайловичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Лесі Українки, будинок 121, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:0297. 

 

3.   Зобов`язати Обивзенка Сергія Михайловича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  



 

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

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

цього рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі 

Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 967-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Татарбунари для передачі у приватну 

спільну сумісну власність за клопотанням 

Носаченка Владислава Павловича та 

Носаченко Жанни Дмитрівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 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», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Носаченка 

Владислава Павловича та Носаченко Жанни Дмитрівни,  Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Владиславу Павловичу та Носаченко Жанні Дмитрівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. Космонавтів, будинок 48, з площею земельної ділянки 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1297. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну сумісну 

власність гр. Носаченку Владиславу Павловичу та Носаченко Жанні 

Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Космонавтів, будинок 

48, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1297. 

 



 

3.  Зобов`язати Носаченка Владислава Павловича та Носаченко Жанну 

Дмитрівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

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

цього рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі 

Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 968-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Татарбунари для передачі у власність за 

клопотанням Криворученко Раїси Василівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 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», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію 

Криворученко Раїси Василівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Криворученко Раїсі Василівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького, 

будинок 35-а, з площею земельної ділянки 0,0584 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1771. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Криворученко Раїсі Василівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького, 

будинок 35-а, з площею земельної ділянки 0,0584 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1771. 

 

3.   Зобов`язати Криворученко Раїсу Василівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

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

цього рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі 

Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 969-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Татарбунари для передачі у власність за 

клопотанням Бондаренка Василя Васильовича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 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», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Бондаренка 

Василя Васильовича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Василю Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 

127, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1303. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Бондаренку Василю Васильовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Клюшнікова, будинок 127, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1303. 

 

3.   Зобов`язати Бондаренка Василя Васильовича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  



 

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

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

цього рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі 

Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 970-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Татарбунари для передачі у власність за 

клопотанням Ніколаєнка Михайла Луковича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 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», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Ніколаєнка 

Михайла Луковича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайлу Луковичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 

4-а, з площею земельної ділянки 0,0942 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0294. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Ніколаєнку Михайлу Луковичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська, 

будинок 4-а, з площею земельної ділянки 0,0942 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0294. 

 

3.   Зобов`язати Ніколаєнка Михайла Луковича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

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

цього рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі 

Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

   

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 971-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Татарбунари для передачі у власність за 

клопотанням Ющенко Рити Валентинівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 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», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Ющенко 

Рити Валентинівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Риті Валентинівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 69, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0293. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Ющенко Риті Валентинівні  для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, 

будинок 69, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0293. 

 

3.   Зобов`язати Ющенко Риту Валентинівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  



 

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

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

цього рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі 

Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 972-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Татарбунари для передачі у власність за 

клопотанням Самсонової Лілії Сергіївни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 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», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Сомсонової 

Лілії Сергіївни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Лілії Сергіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, 

будинок 2-б, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1288. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Самсоновій Лілії Сергіївні  для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Маяковського, будинок 2-б, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1288. 

 

3.   Зобов`язати Самсонову Лілію Сергіївну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  



 

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

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

цього рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі 

Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 973-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Татарбунари за клопотанням Дімоглової 

Світлани Анатоліївни та Земцевої Олени 

Іполітівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 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», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Дімоглової 

Світлани Анатоліївни та Земцевої Олени Іполітівни,  Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Світлані Анатоліївні та Земцевій Олені Іполітівні, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 20, з площею земельної ділянки 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1772. 

 

2.   Зобов`язати виконавчий комітет здійснити державну реєстрацію речового 

права комунальної власності на земельну ділянку.  

 

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.  

   

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 974-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку  технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари за клопотанням Табачек Галини 

Антонівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 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», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та технічну документацію Табачек 

Галини Антонівни,  Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), гр. Табачек Галині Антонівні, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Космонавтів,7, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1265. 

2.   Рекомендувати  Табачек Г.А. надати технічну документацію сесії 

міської ради на затвердження.   

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.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 975-VII 
 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Іщенко Оксани Вікторівни, 

Базана Івана Дем’яновича та надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду за 

клопотаннями товариства з обмеженою 

відповідальністю «Татарбунарська вовняна 

компанія», Приватного підприємства 

«БАГАТОПРОФІЛЬНА ВИРОБНИЧО -

КОМЕРЦІНА ФІРМА «КулЕкспоБуд» 

 

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 Іщенко Оксани Вікторівни, Базана Івана Дем’яновича, товариства 

з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія», 

приватного підприємства «БАГАТОПРОФІЛЬНА ВИРОБНИЧО-

КОМЕРЦІНА ФІРМА «КулЕкспоБуд». Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Іщенко Оксані Вікторівні із земель 

комунальної власності з цільовим призначення: В.02.01 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Сонячна, 27.  

 

2.  Зобов’язати  Іщенко Оксану Вікторівну  надати розроблений у 

відповідності до містобудівної документації проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на затвердження сесії міської ради. 

 

 



 

3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Базана Івана Дем’яновича , для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), орієнтовною площею - 0,1000 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тіниста, 31.  

 

4.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років товариству з 

обмеженою відповідальністю  «Татарбунарська вовняна компанія» із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням для будівництва і 

обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 0,3942 га, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Василя Тура, будинок 13 - З. 

  

5.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років товариства з 

обмеженою відповідальністю  «Татарбунарська вовняна компанія» із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням для будівництва і 

обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 0,0421 га, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Василя Тура, будинок 13 - К. 

  

6. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років товариства з 

обмеженою відповідальністю  «Татарбунарська вовняна компанія» із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням для будівництва і 

обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 0,0328 га, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Василя Тура, будинок 13 - Е. 

  

7. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років товариства з 

обмеженою відповідальністю  «Татарбунарська вовняна компанія» із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням для будівництва і 

обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 0,2270 га, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Василя Тура, будинок 13. 

 

8. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років товариства з 

обмеженою відповідальністю  «Татарбунарська вовняна компанія» із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням для будівництва і 

обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 0,0163 га, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 

Серпня, будинок 24-Г. 



 

 

9. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років товариства з 

обмеженою відповідальністю  «Татарбунарська вовняна компанія» із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням для будівництва і 

обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 0,0029 га, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Василя Тура, будинок 13-Д. 

  

10. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років товариства з 

обмеженою відповідальністю  «Татарбунарська вовняна компанія» із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням для будівництва і 

обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 0,2239 га, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 

Серпня, будинок 24-Ж. 

 

11. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років приватному 

підприємству «БАГАТОПРОФІЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 

«КулЕкспоБуд» із земель комунальної власності з цільовим призначенням 

для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови, для 

будівництва і обслуговування комплексу нежитлових будівель та споруд, 

орієнтовною площею 0,1279 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 45.  

 

12.  Зобов`язати заявників, зазначених у пунктах 3-11, надати 

розроблений проект землеустрою на затвердження сесії міської ради. 

 

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.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                 А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 976-VII 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі 

за заявою Кобзар Клавдіїї Олексіївни, 

Бабиніної Любові Павлівни, Негой  Марії  

Григорівни, Бондарчук Марії  Іванівни,  та 

про вилучення земельної ділянки із 

користування до земель запасу за заявою 

Шушпанова Геннадія Сергійовича, 

Шульги Тетяни Леонідівни 

 

Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 

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

розглянувши  заяву Кобзар Клавдії Олексіївни, Бабиніної Любові Павлівни, 

Негой  Марії  Григорівни, Бондарчук Марії  Іванівни,  та про вилучення 

земельної ділянки із користування до земель запасу за заявою Шушпанова 

Геннадія Сергійовича, Шульги Тетяни Леонідівни, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 21.08.2019 року №227 

(запис про державну реєстрацію від 21.08.2019 року №32991246) на земельну 

ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:005:1316, гр. Кобзар Клавдії 

Олексіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, за 

адресою: Одеська область, м. Татарбунари., вулиця Суворова, будинок 114, у 

зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок іншою особою. 

 

2. Припинити дію договору оренди землі від 15.04.2019 року № 205 

(запис про державну реєстрацію від 10.05.2019 року № 31590513) гр. 

Бабиніній Любові Павлівні, на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0284, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,1000  га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, провул. Івана 

Яковича Франка, будинок 3, у зв’язку з набуттям права власності на 

житловий будинок іншою особою. 

 



 

3. Припинити дію договору оренди землі від 21.06.2019 року № 218 

(запис про державну реєстрацію від 26.07.2019 року № 32712192) гр. Негой 

Марії Григорівні, на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1311, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,0719  га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, 

будинок 19, у зв’язку з невикористаним правом приватизації, для мети 

отримання права власності на земельну ділянку. 

 

4. Припинити дію договору оренди землі від 11.10.2019 року № 231 

(запис про державну реєстрацію від 11.10.2019 року №33724339) на земельну 

ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:002:1301, укладеного з гр. 

Бондарчук Марією Іванівною, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею      

0, 078  га, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Центральна, 82,  

у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок іншою особою. 

 

5. Вилучити з користування до земель запасу, за актом приймання-

передачі, земельну ділянку, надану рішенням виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 05.07.1994 року № 122 гр. Шушпанову 

Геннадію Сергійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,12 га за 

адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Відрадна, 26, у зв’язку з 

добровільною відмовою заявника від земельної ділянки. 

 

6. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 05.07.1994 року № 122 у частині, що 

стосується Шушпанова Геннадія Сергійовича. 

 

7. Вилучити з приватної власності до земель запасу, за актом приймання-

передачі, земельну ділянку, надану рішенням виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 25.04.2002 року № 117 гр. Шульзі Тетяні 

Леонідівні загальною площею 0,12 га, з них 0,10 га - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та 0,02 га для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Федора 

Бальця, 19 (стара адреса вул.Федора Бальця,34), у зв’язку з добровільною 

відмовою заявника від земельної ділянки. 

 

8. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 25.04.2002 року № 117 у частині, що 

стосується гр. Шульги Тетяни Леонідівни. 

 

9. Зобовязати заявників, зазначених у пунктах 1-4, здійснити державну 

реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі. 



 

   

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 977-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі 

за заявою Гетманця Юрія Олександровича 

 

Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 

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

розглянувши  заяву Гетманця Юрія Олександровича, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 04.10.2018 року № 183 

(запис про державну реєстрацію від 17.10.2018 року  № 28502376), у частині 

що стосується гр.Гетманця Юрія Олександровича, щодо земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:0047, площею 0,0184 га, з цільовим 

призначенням: В.03.07, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

за адресою: Одеська область. Татарбунарський район, вул. Князева, 33, у 

зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно відмінної від земельної 

ділянки іншою особою. 

 

2. Зобовязати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі. 

   

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 978-VII 

 
 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про припинення дії договору оренди землі 

за заявою Коваля Ігоря Івановича 

 

Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 

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

розглянувши  заяву Коваля Ігоря Івановича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 16.10.2019 року №233 

(запис про державну реєстрацію від 16.10.2019 року №33783251 ) у частині 

попереднього орендаря гр. Коваля Ігоря Івановича,  на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1224, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1000  га, за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари, вул. Князева,10, у зв’язку з набуттям права власності на 

житловий будинок іншою особою. 

 

2. Зобовязати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі. 

   

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 979-VII 

 
 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про припинення дії договору оренди землі 

за заявою Мукієнка Анатолія Семеновича 

 

Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 

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

розглянувши  заяву Мукієнка Анатолія Семеновича, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 15.10.2019 року №232 

(запис про державну реєстрацію від 15.10.2019 року №33781436 ) у частині 

попереднього орендаря гр. Мукієнка Анатолія Семеновича,  на земельну 

ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:002:1302, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1000 га, за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари, вул. Клюшнікова, 73, у зв’язку з набуттям права власності на 

житловий будинок іншою особою. 

 

2. Зобовязати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі. 

   

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 980-VII 

 
 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про внесення змін в рішення 

Татарбунарської міської ради від 04.10.2019 

року № 915 – VІІ за заявою Подгурської 

Алли Василівни 

 

    Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

розглянувши  заяву Подгурської Алли Василівни, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  у рішення Татарбунарської міської ради від 04.10.2019 

року №915 – VІІ, а саме: 

- у пункті 8 замість слів та цифр: «безоплатно у приватну власність», 

зазначити слова та цифри: «в оренду строком на 3 (три) роки», та у пункті 9.2 

замість цифр «91», зазначити цифри «96». 

   

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 981-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки в оренду в м. Татарбунари за 

клопотанням П’яної Лідії Митрофанівни 

 

   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 П’яної Лідії Митрофанівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 3 (три) роки гр. П’яній Лідії 

Митрофанівні із земель комунальної власності з цільовим призначення: 

В.02.05 для будівництва і обслуговування індивідуального гаражу 

орієнтовною площею 0,0100 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, 61а/3, гараж № 3.  

2.  Зобов’язати  П’яну Лідії Митрофанівні надати розроблений у 

відповідності до містобудівної документації проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на затвердження сесії міської ради. 

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.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 982-VII 
 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки в оренду в м. Татарбунари за 

клопотанням фізичної особи – підприємця 

Чепраса Миколи Степановича 

 

          Керуючись статтями 12, 76, 122-126, абзацем 11 частини 2 статті 

134, 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», пунктом 6 розділу ІІ 

«Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та комунальної власності» від 06.09.2012 року № 5245-VI, розглянувши 

клопотання та надані документи фізичної особи – підприємця Чепраса 

Миколи Степановича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років фізичній особі – 

підприємцю Чепрасу Миколі Степановичу з цільовим призначенням: J.14.01, 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, для 

будівництва мікро-гідроелектростанції на р.Фонтанка потужністю 30 кВт, 

земельна ділянка  орієнтовною площею 0,0200 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького.  

 

2.  Зобов’язати  фізичну особу – підприємця Чепраса Миколу 

Степановича надати розроблений проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на затвердження сесії міської ради. 

 

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.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 983-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у постійне користування для 

будівництва міні футбольного поля в м. 

Татарбунари за клопотанням виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради 

 

    Керуючись статтями 12, 122-126, 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», пунктом 6 розділу ІІ «Прикінцевих та перехідних 

положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 

06.09.2012 року № 5245-VI, розглянувши клопотання виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  комунальної власності у постійне користування з 

цільовим призначенням: E.07.02, для будівництва та обслуговування об'єктів 

фізичної культури і спорту, для будівництва міні футбольного поля,  на 

земельній ділянці  орієнтовною площею 0,2 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки.  

 

2.  Провести конкурс щодо відбору виконавців робіт із землеустрою. 

 

3. Уповноважити Глущенка А.П. укласти договір на проведення робіт із 

землеустрою з переможцем конкурсу щодо відбору виконавців робіт із 

землеустрою. 

 

 4. Виконкому міської ради надати проект із землеустрою на затвердження 

сесії міської ради. 

  



 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно - 

територіального устрою та охорони навколишнього середовища. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 984-VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про припинення продажу земельних ділянок 

комунальної власності в межах м. Татарбунари у 

2020  році  
 

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

Бюджетного кодексу України, пунктами 30, 34, 43 частини першої статті 26 

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

України «Про оренду землі», Татарбунарська міська рада  

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Припинити тимчасово з 01.01.2020 року до 01.11.2020 року 

продаж земельних ділянок комунальної власності в межах м.Татарбунари, на 

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

завершенням формування зведеного бюджету на 2020 рік. 

 

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

по яким у 2019 році прийняті рішення щодо проведення незалежної 

експертної  грошової оцінки. 

 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою 

та охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 985-VII 

 
 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про внесення змін до Додатку 2 рішення Татарбунарської 

міської ради від 07.06.2019 року № 854-VII «Про 

встановлення ставок земельного податку, пільг зі сплати 

земельного податку та ставок орендної плати за землю на 

2020 рік на території Татарбунарської міської ради» 

 

  Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

розглянувши  лист виконавчого комітету, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  у рішення Татарбунарської міської ради від 07.06.2019 

року № 854-VII «Про встановлення ставок земельного податку, пільг зі 

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

території Татарбунарської міської ради», а саме: 

    Підпункт 1.2.3 пункту 1.2  Додатку 2 «ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та 

юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284Податкового 

кодексу України, із сплати земельного податку доповнити словами: «крім 

«Кілійського міжрайонного управління водного господарства»». 

   

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                    А.П. Глущенко 

       

« 29 » листопада  2019 р. 

№ 986-VII 

 
 

 

 

 

 


