
 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Сорокова (позачергова) 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 1 «Доходи міського бюджету міста Татарбунари на 2019 рік» 

відповідно додатку 1 цього рішення (додається); 

 1.2. до додатку 2 «Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2019 

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

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

2019 рік» відповідно до додатку 3 до цього рішення (додається); 

 1.4. до додатку 6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 

році» відповідно до додатку 4 до цього рішення (додається); 

 2. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу мешканці міста: 

Беседенко Ользі Миколаївні на ліквідацію наслідків пожежі в розмірі 5 000 грн. 

  3. Установити що невикористаний обсяг субвенції Татарбунарському 

районному бюджету для перерахування Одеському обласному бюджету на 

утримання державного навчального закладу "Татарбунарського професійно-

технічного аграрного училища, виділеної у 2019 році з міського бюджету 

районному бюджету (іншим бюджетам), зберігається на рахунках бюджету для 

покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням 

цільового призначення. 

 4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 20 » грудня  2019 р. 

№ 987-VII 

 



                          Додаток № 1 

   до  рішення    міської  ради 

   «Про міський  бюджет  на 2019 рік» 

   від 20.12.  2019 року № 987 -   VII 

      

      

Доходи міського бюджету міста  Татарбунари на 2019 рік 
         грн. 

Код 
Найменування згідно 

 з класифікацією доходів бюджету 
Всього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 
в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження -53 370,00 -53 370,00     

14000000 Внутрішні податки  на товари та послуги -91 870,00 -91 870,00     

14030000 Акцизний податок з  ввезених   

 Україну підакцизних товарів (продукції) 
-91 870,00 -91 870,00     

14031900 Пальне -91 870,00 -91 870,00     

18000000 Місцеві  податки 38 500,00 38 500,00     

18010000 Податок на майно -86 200,00 -86 200,00     

18010600 Орендна плата  з юридичних  осіб -100 000,00 -100 000,00     

18010900 Орендна плата   з фізичних осіб 13 800,00 13 800,00     

18020000 Збір за  місця  для паркування  транспортних  засобів 900,00 900,00     

18020100 
Збір за  місця  для паркування  транспортних  засобів, 

сплачений  юридичними  особами 
900,00 900,00     

18050000 Єдиний податок 123 800,00 123 800,00     

18050300 Єдиний податок  з юридичних  осіб 67 900,00 67 900,00     

18050400 Єдиний податок  з фізичних осіб 55 900,00 55 900,00     

20000000 Неподаткові надходження 53 370,00 53 370,00     



21000000 Доходи  від  власності та підприємницької діяльності 26 570,00 26 570,00     

21010000 

Частина чистого  прибутку  (доходу) державних або  

комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 

вилучається до відповідного бюджету, та дивіднди 

(дохід), нараховані на акції (частки) господарських 

товариств, у статутних  капіталах яких є  державна 

або комунальна власність  

170,00 170,00     

21010300 
Частина чистого  прибутку  (доходу)   комунальних 

унітарних підприємств та  об'єднань, що вилучаєтьсядо 

відповідного місцевого бюджету 

170,00 170,00     

21080000 
Інші надходження 

26 400,00 26 400,00     

21081100 Адміністративні  штрафи та інші санкції -6 300,00 -6 300,00     

21081500 
Адміністративні штрафи та штрафні санкції  за порушення 

законодавства у сфері  виробництва та обігу  алкогольних  

напоїв  та тютюнових виробів 

32 700,00 32 700,00     

22000000 Адміністративні  збори та платежі, доходи від 

некомерційної  господарської діяльності 
5 500,00 5 500,00     

22010000 Плата за надання  інших адміністративних послуг 12 400,00 12 400,00     

22012500 Плата за надання інших адміністративних 12 400,00 12 400,00     

22080400 
Надходження від орендної плати  за користування  

майновим комплексом  та іншим майном,  що перебуває  

перебуває  в комунальній  власності 

-8 400,00 -8 400,00     

22090000 Державне мито 1 500,00 1 500,00     

22090400 
Державне  мито, повязане з видачею та оформленням  

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 

України 

1 500,00 1 500,00     

24000000 Інші неподаткові  надходження  21 300,00 21 300,00     

24060000 Інші надходження  21 300,00 21 300,00     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

24060300 Інші надходження  21 300,00 21 300,00     

40000000 Офіційні трансферти -8 714 898,00 -8 714 898,00     

41000000 Від органів державного управління -8 714 898,00 -8 714 898,00     

41052300 Субвенція з місцевого бюджету  на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

-8 714 898,00 -8 714 898,00     

  Всього доходів -8 714 898,00 -8 714 898,00     

Міський голова  А.П.Глущенко  

      

      

Виконавець:      



 
      

   Додаток №2   

  до рішення  міської ради від 20.12.2019  № 987 -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 8704898,00 -8704898,00 -8704898,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 

0,00 8704898,00 -8704898,00 -8704898,00 

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 8704898,00 -8704898,00 -8704898,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 8704898,00 -8704898,00 -8704898,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 8704898,00 -8704898,00 -8704898,00 

602100 На початок періоду 0,00       

602200 На кінець періоду 0,00       

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

0,00 8704898,00 -8704898,00 -8704898,00 

      

 Міський голова   А.П.Глущенко  

Вик.: Лютикова Л.С.     



 

 

            Додаток № 3 

до рішення міської ради від 

20.12.201 № 987- VII                 

Зміни до РОЗПОДІЛУ  

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік  

               (грн.)  

Код 
програ

мної 
класиф
ікації 

видатк
ів та 

кредит
ування 
місцев

их 
бюдже

тів 

Код 
Типов

ої  
програ

мної 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
місцев

их 
бюдже

тів 

Код  
функці
ональн

ої 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
бюдже

ту 

Найменуванн
я головного 

розпорядника
, 

відповідально
го виконавця, 

бюджетної 
програми або 

напряму 
видатків 
згідно з  

ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ 
Кошти що передаються із 

загального до спец 

Усього 
видатки 

споживан
ня 

з них 

видатк
и 

розвитк
у 

Усього 
у тому числі  

бюджет 
розвитку 

видат
ки 

спож
иван

ня 

з них 

  
видат

ки 
розви

тку 

  
оплат

а 
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   

3000     

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 

-10000,00 -10000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10000,00 

  

01132

42 
3242 1090 

Інші заходи у 

сфері 

соціального 

захисту і 

соціального 

забезпечення 

-10000,00 -10000,00                   -10000,00 

  

7000     
Економічна 

діяльність 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8704898,00 -8704898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8704898,00 -8704898,00 

01173

63 
7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

          -8704898,00 -8704898,00         -8704898,00 -8704898,00 



соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій 

      

КП 

"Водопостача

льник" 

          -430000,00 -430000,00         -430000,00 -430000,00 

      
в т. ч. КП 

"Бесарабія" 
          -8274898,00 -8274898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8274898,00 -8274898,00 

      Усього -10000,00 -10000,00 0,00 0,00 0,00 -8704898,00 -8704898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8714898,00 -8704898,00 

                 

 
Міський 
голова      А.П.Глущенко        

                 
Виконавець:   
Лютикова Л.С.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

     

Додаток № 4 

до рішення   від 20.12.2019 № 987 -VII    

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

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код  

Типової 

програм

ної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцеви

х 

бюджеті

в 

Код 

Функціо

нальної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

бюджету 

Найменуванн

я головного 

розпорядника

, 

відповідально

го виконавця, 

бюджетної 

програми  

згідно з 

типовою 

програмною 

класифікаціє

ю видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Назва об’єкта 

відповідно  до 

проектно- 

кошторисної 

документації  

Строк 

реалізації 

обьєкта(рік

початку і 

завершення

) 

Загальна 

вартість 

обьєкта , грн 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку,гр

н 

Рівень 

будівельної 

готовності 

обьєкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду,% 

        
          

7000     
Економічна 

діяльність 

      -8704898,00 
  

      

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

      -8704898,00 

  



окремих 

територій 

0117363/3210 7363   

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій 

Співфінансуванн

я по придбанню 

сміттєвозів для 

КП 

"Водопостачальн

ик" 

Татарбунарської 

міської ради 

Одеської області 

(КП 

"Водопостачальн

ик") 

    10000,00 

  

0117363/3210 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій 

Капітальний 

ремонт тротуару 

по вул. Тура від 

вул. 

Партизанська до 

вул. Дністровська 

в м. Татарбунари 

Одеської області  

(КП "Бесарабія") 

    -450000,00 

, 

0117363/3210 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

Капітальний 

ремонт 

вуличного 

водогону по 

вулиці 

Бесарабська в м. 

Татарбунари 

Одеської області" 

(КП "Бесарабія") 

    -1490000,00 

  



окремих 

територій 

0117363/3210 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій 

Буріння 

розвідувально 

експлуатаційної 

свердловини на 

розі вулиць 

Трудова та 

Космонавтів в м. 

Татарбунари, 

Татарбунарськог

о району, 

Одеської області  

(КП 

"Водопостачальн

ик") 

    -440000,00 

  

0117363/3210 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій 

Будівництво 

водонапірної 

башти на 

території 

майнового 

комплексу 

«Водонапірна 

Насосна Станція» 

за адресою: вул. 

Степова,6 м. 

Татарбунари 

Одеської області 

(КП "Бесарабія") 

    -452000,00 

  



0117363/3210 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій 

Будівництва 

наземної 

фотоелектричної 

сонячної 

електростанції на 

території 

майнового 

комплексу 

«Водонапірна 

Насосна Станція» 

за адресою  вул. 

ім. В.З.Тура,99 Б 

в м. Татарбунари 

Одеської області  

(КП "Бесарабія") 

    -1490000,00 

  

0117363/3210 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій 

Будівництва 

наземної 

фотоелектричної 

сонячної 

електростанції на 

території 

майнового 

комплексу 

«Водонапірна 

Насосна Станція» 

за адресою по 

вул.. Степова,6 в 

м. Татарбунари 

Одеської області 

(КП "Бесарабія") 

    -1490000,00 

  



0117363/3210 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій 

Будівництво по 

об’єкту 

«Організація 

дорожнього руху 

з будівництвом 

світлофорного 

об'єкту на 

перехресті 

вулиць Василя 

Тура та Горького 

м. Татарбунари 

Одеської області» 

(КП "Бесарабія)  

    -498000,00 

  

0117363/3210 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій 

Капітальний 

ремонт 

дорожнього 

покриття по 

вулиці Суворова 

в м. Татарбунари  

Одеської  області 

(КП "Бесарабія") 

    

-1290000,00   

0117363/3210 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій 

Капітальний 

ремонт 

дорожнього 

покриття по 

вулиці 

Чорноморська в 

м. Татарбунари  

Одеської  області 

(КП "Бесарабія") 

    

-500000,00   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

0117363/3210 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій 

Капітальний 

ремонт 

дорожнього 

покриття по 

вулиці Київська в 

м. Татарбунари  

Одеської  області 

(КП "Бесарабія") 

    

-299000,00   

0117363/3210 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій 

Капітальний 

ремонт 

дорожнього 

покриття по 

вулиці Зоряна в 

м. Татарбунари  

Одеської  області 

(КП "Бесарабія") 

    

-315898,00   

      Всього        -8704898,00   

         

   
Міський 

голова 

А.П.Глущенко    
 

Вик. 

Лютикова 

Л.С. 

   

     



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Сорокова (позачергова) сесія VII скликання 

 

 

Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0051 в м.Татарбунари 

за заявою фізичної особи – підприємця Марцевої Оксани 

Василівни 

 

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

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

Україні», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Марцевої Оксани 

Василівни, Татарбунарська міська рада  
 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для будівництва 

та експлуатації будівель торгівлі, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0051, 

загальною площею 0,0387 га, на якій є капітальна будівля, що належить фізичній 

особі - підприємцю Марцевій Оксані Василівні і знаходиться в оренді за договором 

оренди землі № 161 від 06.08.2007 року, за адресою: Одеська область,  

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького, будинок 17, з метою 

викупу орендарем земельної ділянки.  

 

2.  Зобов’язати фізичну особу - підприємця Марцеву Оксану Василівну, 

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

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

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

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

земельної ділянки, яка станом на 01.01.2019 року становить 301957 (триста одна 

тисяча дев’ятсот п’ятдесят сім) гривень 50 копійок.  

 

3.  Сума авансового внеску у розмірі 60391 (шістдесят тисяч  триста 

дев’яносто одна) гривня 50 копійок сплачується фізичною особою – підприємцем 

Марцевою Оксаною Василівною, на рахунок Татарбунарської міської ради у 

терміни, зазначені  у договорі про оплату авансового внеску, і зараховується до 

ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору 

купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.» 
 



          4.  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 

       

« 20 » грудня  2019 р. 

№ 988-VII 

 

 

 


