
 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок третя (позачергова) сесія VII скликання 

 

 

Про скасування розпоряджень 

міського голови  

 

 

     Відповідно до статті 19 Конституції України, пункту 15 частини першої 

статті 26, частини першої статі 59 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови головного державного санітарного 

лікаря України від 27.04.2020 року № 14 «Щодо протидії поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на 

агропродовольчих ринках», враховуючи звернення підприємців ДП 

«Татарбунарський сільгоспринок» Татарбунарської райспоживспілки, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Скасувати розпорядження Татарбунарського міського голови від 

15.04.2020 року № 65-р «Про введення в дію рішення позачергового засідання 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Татарбунарської райдержадміністрації від 14.04.2020 року № 14/20, пов’язаної з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» та п. 1 розпорядження Татарбунарського міського голови від 

16.04.2020 року № 68-р «Про виконання протоколу № 13 позачергового 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Одеської облдержадміністрації від 14 квітня 2020 року».  

 

2. Звернутися до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Татарбунарської районної державної адміністрації з 

клопотанням, розглянути в межах компетенції питання про відновлення роботи 

ДП «Татарбунарський сільськогосподарський ринок» Татарбунарської 

райспоживспілки. 

 

3. Контроль за  виконання цього рішення покласти  на постійні комісії: з 

питань законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання 

об’єднання територіальних громад та соціальних питань, з питань 

врегулювання земельних відносин, адміністративного - територіального устрою 



та охорони навколишнього середовища та з питань будівництва, управління 

комунальною власністю, транспорту та зв’язку. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 

       

« 29 » квітня  2020 р. 

№ 1078 - VII 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок третя (позачергова) сесія VII скликання 

 

 

Про звернення депутатів Татарбунарської міської ради 

щодо скрутної ситуації з посівами на території  

Татарбунарської міської ради.  

 

 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державну підтримку 

сільського господарства України», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Cхвалити текст звернення депутатів Татарбунарської міської ради до 

Президента України та Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних 

заходів з метою зменшення негативного впливу посухи та забезпечення 

формування ресурсів зерна врожаю 2020 року (додається).  

 

2. Надіслати звернення до Президента України та Кабінету Міністрів 

України. 
 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 

       

« 29 » квітня  2020 р. 

№ 1079 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Додаток 

                                                                                            до рішення міської ради 

                                                                                            від 29 квітня 2020 року 

                                                                                            № 1079 - VII 

 

 

 

                                                        ЗВЕРНЕННЯ 

                  депутатів Татарбунарської міської ради до Президента України 

               та Кабінету Міністрів України щодо вжиття  невідкладних заходів  

                 з метою зменшення негативного впливу посухи та забезпечення 

                            формування ресурсів зерна врожаю 2020 року 

 

       Звертаємося  з приводу складної ситуації, що склалася в аграрному секторі 

міста Татарбунари, як і в цілому на  Півдні Одеської області, пов’язаної з 

наслідками посухи, що спостерігається  на даний час  на цій території. 

       Сільськогосподарська галузь міста Татарбунари та Татарбунарського 

району  протягом останніх десятиліть розвивається в умовах ризикованого 

землеробства. Меліоративна система, яка була введена в експлуатацію на 

початку 70-х років минулого століття і забезпечувала  зрошення 

сільськогосподарських угідь водою з ріки  Дунай,  була зруйнована  протягом  

2000-2015 років. 

       За цей час, у зв’язку зі зміною кліматичних умов, істотного підвищення  

погодних температур та зниження  рівня природних опадів,  посухи в Одеській 

області стали частішими та довготривалими.  В попередні роки  фермерські 

господарства міста Татарбунари та Татарбунарського району досягали  високих 

результатів  збору врожаю ранніх та пізніх зернових, а  також овочевих 

культур, що забезпечувало змогу  займати  2-3 місце в рейтингу збору врожаю 

серед всіх районів Одеської області. Наш татарбунарський край завжди являвся 

житницею  Одеської області та всієї України, вносячи свій посильний вклад у 

формування стратегічно важливого державного продовольчого ресурсу. 

       Посуха, яка спостерігається  протягом  двох останніх років  не просто 

посилила  рівень ризику вирощування сільськогосподарських культур, а за 

спостереженнями фахівців, практично, унеможливлює їх культивування в цій 

місцевості. Протягом минулорічної осені, нинішньої зими та весняного періоду,  

майже, не  спостерігалося опадів. За результатами огляду посівів озимих 

культур, їх стан оцінюється  фахівцями до рівня  повної втрати урожаю 2020 

року. На даний час вже фіксується загибель 75 %  озимих культур, що надає 

підстави вважати  цю ситуацію як надзвичайну. 

      Внаслідок таких обставин, фермерські господарства та товаровиробників 

міста Татарбунари  несуть надзвичайні втрати. Ризик неотримання врожаю не 

дасть можливості компенсувати фінансові затрати, що були внесені 

господарствами під час здійснення комплексу осінніх та весняних польових 

робіт, розрахуватися за кредитними зобов’язаннями, сплатити орендну плату, 



земельні податки та інші платежі. Зазначена ситуація  несе загрозу не тільки  

аграрним  господарствам, але й продовольчій безпеці  нашої держави. 

        Враховуючи  вищезазначене, просимо надати допомогу аграрному сектору 

міста Татарбунари у період посухи, шляхом спрямування фінансової підтримки 

підприємствам,  надання відтермінування  на погашення кредитів з 

компенсацією сплати відсотків за рахунок ресурсів Резервного фонду 

Держбюджету. Прийняті кроки дозволять мінімізувати наслідки посухи та не 

допустити  ризиків зменшення продовольчої безпеки Одеської області, та  всієї 

України.   

 

 

 

Татарбунарський міський голова                                                 А.П.Глущенко 

 

 

 
 


