
 

 
 

Татарбунарська міська рада 
 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

44 сесії 7 скликання 

(засідання сесії 19.06.2020 року о 14.00 

спільне засідання постійних депутатських 

комісії  16.06.2020 о 14.00)  

 
 

 

 



 

Порядок денний  сорок четвертої сесії сьомого скликання 

 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за 2019 рік 

2. Про підсумки виконання міського бюджету за I квартал 2020 року. 

3. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року № 

949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік». 

4. Про    оприбуткування     на    баланс  виконавчого  комітету Татарбунарської  

міської   ради матеріальних     цінностей     наданих безоплатно    для    створення    

міського центру надання адміністративних послуг. 

5. Про  передачу з   балансу   виконавчого комітету   міської   ради   на    баланс  

КЗ ТМР «СК Татарбунари»   матеріальних    цінностей. 

6. Про  передачу з   балансу   виконавчого комітету   міської   ради   на    баланс 

КП «Бесарабія»   матеріальних    цінностей. 

7. Про  передачу з   балансу   виконавчого комітету   міської   ради   на    баланс 

КП «Водопостачальник»   матеріальних    цінностей. 

8. Про  передачу з   балансу   виконавчого комітету   міської   ради   на    баланс 

управління    майном      комунальної власності та забезпечення благоустрою 

міста    матеріальних    цінностей. 

9. Про  зняття з балансу виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

нежитлової будівлі (бувша водокачка) розташованої за адресою м. Татарбунари 

вул. 23 серпня 1,Б (споруда Каптаж). 

10. Про встановлення туристичного  збору  на 2021 рік. 

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

території Татарбунарської міської ради на 2021 рік. 

12. Про встановлення транспортного податку на території Татарбунарської 

міської ради, щодо граничного розміру транспортного податку на 2021 рік 

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

підприємців  на 2021 рік. 

14. Положення про порядок проведення земельних торгів (аукціонів) на території 

Татарбунарської міської ради. Аналіз регуляторного впливу 

15. Про внесення змін до рішення Татарбунарської міської ради від 10.0.2020 

року № 1032 – VII «Про затвердження плану роботи з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік та плану-графіку здійснення відстеження 

результативності  діючих  регуляторних актів Татарбунарською міською радою 

на 2020 рік»               

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

земельного податку та ставок орендної плати за землю на 2021 рік на території 

Татарбунарської міської ради. Аналіз регуляторного впливу.  

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

відмінного від земельної ділянки на території Татарбунарської міської ради на 

2021 рік. 

18. Про внесення доповнень до Правил благоустрою, санітарного утримання 

території, забезпечення чистоти і порядку в м. Татарбунари, затвердженні  

рішенням Татарбунарської міської ради від 17.07.2014 року № 869-VI «Про 

затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання території, 

забезпечення чистоти і порядку в м. Татарбунари» 



19. Про затвердження статуту в новій редакції комунального підприємства 

«БЕСАРАБІЯ» Татарбуської міської ради. 

20. Про внесення доповнень до Положення про помічника-консультанта  

депутата Татарбунарської міської ради, затвердженні  рішенням 

Татарбунарської міської ради від 22.02.2016 року№ 53-VII «Про Положення 

помічника-консультанта депутата Татарбунарської міської ради та опис 

посвідчення» 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у     

власність за клопотанням Михайлова Михайла Михайловича. 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Федорова Олександра Анатолійовича. 

23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду за клопотанням АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ 

ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ». 

24.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Чумаченко Ірини Анатоліївни. 

25.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для передачі у приватну власність за клопотанням Малоги Галини Уширівни. 

26. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0355 за клопотанням Маркової Майї Павлівни. 

27.Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за клопотанням 

Василькина Володимира Костянтиновича 

28.Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 29.11.2019 року 

№ 963-VІІ за клопотанням Будник Ірини Семенівни. 

29. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0180 за клопотанням товариства з обмеженою 

відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005». 

30.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду за клопотанням приватного підприємства 

«Багатопрофільна виробничо-комерційна фірма «КулЕкспоБуд». 

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Кічук Марини Іванівни. 

32. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0051 за заявою Приватного підприємства «Багатопрофільна 

виробничо-комерційна фірма «КулЕкспоБуд» та про затвердження ціни продажу і 

проекту договору купівлі – продажу цієї земельної ділянки за заявою гр.Марцевої 

Оксани Василівни 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Комерзана Юрія Георгійовича. 

34. Різне 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про підсумки виконання міського  

бюджету за 2019 рік 

 

Заслухавши інформацію головного бухгалтера Лютикової Л.С. «Про 

підсумки виконання міського бюджету за 2019 рік», 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  2019 рік» взяти до відома. 

 

2. Затвердити виконання міського бюджету за 2019 рік по доходах всього в сумі 

21 784 350 грн., в тому числі по доходам загального фонду – 21 220 565 грн. та 

доходам спеціального фонду 563 785 грн. (додаток 1). 

3.   Затвердити виконання міського бюджету за 2019 рік по видаткам всього у 

сумі 29 132 287 грн., в тому числі  по видаткам загального фонду – 19 319 363 

грн. та по видаткам спеціального фонду – 9 812 924 грн.  (додаток 2). 

4.  Затвердити звіт про споживання електроенергії бюджетними установами 

міського бюджету на суму 683 791 грн., звіт про споживання твердого палива 

бюджетними установами міського бюджету на суму 76 314 грн., звіт про 

споживання води бюджетними установами міського бюджету на суму 4 162 грн., 

звіт про споживання природного газу на суму 24 921грн. (додаток 3). 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету фінансів, соціально - економічного розвитку, 

планування та обліку.  

 

Проект рішення  підготовлено   відділом      

бухгалтерського  обліку виконавчого  

комітету Татарбунарської  міської ради



        Додаток 1 

        до рішення  міської ради 

        від  ""    2020 року 

№    - VII         

Звіт про виконання доходної частини  міського бюджету за 2019 рік за класифікацією доходів 

        грн   

  Показники 

 Затверджено 

план з 

урахуванням 

змін 

у тому числі 
Вико

нано 
у тому числі 

Вик

она

ння 

до 

пла

ну 

., % 

у тому числі 

Загальний 

фонд 

Спеціаль

ний фонд 
 

Загальний 

фонд 

Спеціальн

ий фонд 
 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Д О Х О Д И                   

10000000 Податкові надходження 20 141 205,00 20 089 205,00 52 000,00 
20 205 

157,47 

20 158 

241,96 
46 915,51 100,32 100,34 90,22 

11000000 

Податки на доходи, 

податок на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості 

5 426,00 5 426,00   11 056,00 11 056,00   203,76 203,76   

11020200 

Податок на прибуток 

підприємств 

комун.власності 

5 426,00 5 426,00   11 056,00 11 056,00   203,76 203,76   

13030000 
Рентна плата за 

користування надрами 
1 970,00 1 970,00   1 974,92 1 974,92   100,25 100,25   

13030100 

Рентна плата за 

користування надрами 

для видобування 

корисних копалин 

загальнодержавного 

1 970,00 1 970,00   1 974,92 1 974,92   100,25 100,25   



значення 

14000000 
Внутрішні  податки на 

товари  та послуги  
5 001 745,00 5 001 745,00   4 965 131,69 4 965 131,69   99,27 99,27   

14040000 

Акцизний податок  з 

реалізації субєктами 

господар.роздріб.торгівлі  

підакцизних товарів  

779 250,00 779 250,00   780 578,19 780 578,19   100,17 100,17   

14020000 

Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 

835 000,00 835 000,00   822 781,93 822 781,93   98,54 98,54   

14030000 

Акцизний податок з 

ввезених в Україну 

підакцизних товарів 

(продукції) 

3 387 495,00 3 387 495,00   3 361 771,57 3 361 771,57   99,24 99,24   

18000000 Місцеві податки і збори 15 080 064,00 15 080 064,00   
15 180 

079,35 

15 180 

079,35 
  100,66 100,66   

18010000 Податок на майно 4 828 460,00 4 828 460,00   4 820 848,16 4 820 848,16   99,84 99,84   

18010100 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

800,00 800,00   75,15 75,15   9,39 9,39   

18010200 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

10 860,00 10 860,00   10 624,87 10 624,87   97,83 97,83   



18010300 

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

38 400,00 38 400,00   37 011,72 37 011,72   96,38 96,38   

18010400 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

46 800,00 46 800,00   46 932,62 46 932,62   100,28 100,28   

18010500 
Земельний податок з 

юридичних осіб 
539 900,00 539 900,00   540 491,35 540 491,35   100,11 100,11   

18010600 
Орендна плата з 

юридичних осіб 
1 496 100,00 1 496 100,00   1 481 972,40 1 481 972,40   99,06 99,06   

18010700 
Земельний податок з 

фізичних осіб 
1 384 000,00 1 384 000,00   1 385 505,05 1 385 505,05   100,11 100,11   

18010900 
Орендна плата з 

фізичних осіб 
1 286 600,00 1 286 600,00   1 293 235,00 1 293 235,00   100,52 100,52   

18011000 
Транспортний податок з 

фізичних осіб 
                  

18011100 
Транспортний податок з 

юридичних осіб 
25 000,00 25 000,00   25 000,00 25 000,00   100,00 100,00   

18020000 

Збір за місця для 

паркування 

трансп.засобів  

71 000,00 71 000,00   75 332,00 75 332,00   106,10 106,10   

18030000 Туристичний збір 25 977,00 25 977,00   25 802,17 25 802,17   99,33 99,33   

18030200 

Туристичний збір, 

сплачений фізичними 

особами 

25 977,00 25 977,00   25 802,17 25 802,17   99,33 99,33   

18050000 Єдиний податок 10 154 627,00 10 154 627,00   
10 258 

097,02 

10 258 

097,02 
  101,02 101,02   



18050300 
Єдиний податок з 

юридичних осіб 
1 405 000,00 1 405 000,00   1 563 044,16 1 563 044,16   111,25 111,25   

18050400 
Єдиний податок з 

фізичних осіб 
8 142 467,00 8 142 467,00   8 158 542,81 8 158 542,81   100,20 100,20   

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких 

частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 

відсотків" 

607 160,00 607 160,00   536 510,05 536 510,05   88,36 88,36   

19000000 Інші податки та збори 52 000,00   52 000,00 46 915,51   46 915,51 90,22   90,22 

19010000 Екологічний податок 52 000,00   52 000,00 46 915,51   46 915,51 90,22   90,22 

19010100 

Надходження від викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними 

джерелами забруднення 

48 000,00   48 000,00 45 394,97   45 394,97 94,57   94,57 

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 

4 000,00   4 000,00 1 520,54   1 520,54 38,01   38,01 

19090100 
Кошти, що передаються 

(отримуються), як 
               



компенсація із загального 

фонду державного 

бюджету бюджетам 

місцевого 

самоврядування 

відповідно до вимог 

пункту 43 розділу VI 

"Прикінцеві та перехідні 

положення" Бюджетного 

кодексу України та 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

08.02.2017 р. N 96 "Деякі 

питання зарахування 

частини акцизного 

податку з виробленого в 

Україні та ввезеного на 

митну територію України 

пального до бюджетів 

місцевого 

самоврядування" 

20000000 
Неподаткові 

надходження 
918 825,00 918 825,00   1 439 579,35 997 323,26 442 256,09 156,68 108,54   

21000000 
Доходи від власності та 

підприєм.діяльності 
88 300,00 88 300,00   110 888,00 110 888,00   125,58 125,58   

21010300 

Частина чистого 

прибутку(доходу)комуна

льних унітарних 

підприємств 

170,00 170,00   170,00 170,00         

21080000 Інші надходження 88 130,00 88 130,00   110 718,00 110 718,00   125,63 125,63   

21081100 
Адміністративні 

штрафи та інші санкції 
7 300,00 7 300,00   7 390,00 7 390,00   101,23 101,23   



21081500 

Адміністративні штрафи 

та штрафні санкції за 

порушення 

законодавства у сфері 

виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів  

80 830,00 80 830,00   103 328,00 103 328,00   127,83 127,83   

22000000 

Адміністративні збори 

та платежі,доходи від 

некомерційної 

господ.діяльності 

830 325,00 830 325,00   864 939,56 864 939,56   104,17 104,17   

22010000 

Плата за надання 

адміністративних 

послуг 

719 700,00 719 700,00   757 284,70 757 284,70   105,22 105,22   

22010300 

Адміністративний збір за 

проведення державної 

реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань, 

                  

22012500 
Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
652 000,00 652 000,00   685 310,64 685 310,64   105,11 105,11   

22012600 

Адміністративний збір 

за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

67 700,00 67 700,00   71 974,06 71 974,06   106,31 106,31   

22080000 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

майновим комплексом 

та іншим державним 

майном 

76 725,00 76 725,00   70 761,37 70 761,37   92,23 92,23   

22080400 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

майновим комплексом та 

іншим майном, що 

76 725,00 76 725,00   70 761,37 70 761,37   92,23 92,23   



перебуває в комунальній 

власності 

22090000 Державне мито 33 900,00 33 900,00   36 893,49 36 893,49   108,83 108,83   

22090100 

Державне мито, що 

сплачується за місцем 

розгляду та оформлення 

документів, у тому числі 

за оформлення 

документів на спадщину і 

дарування 

1 000,00 1 000,00   982,49 982,49   98,25 98,25   

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 

32 900,00 32 900,00   35 860,00 35 860,00   109,00 109,00   

24000000 
Інші неподаткові 

надходження 
200,00 200,00   3 468,50 21 495,70 3 270,12 

1 

734,25 

10 

747,85 
  

24060000 Інші надходження 200,00 200,00   3 468,50 198,38 3 270,12 
1 

734,25 
99,19   

24060300 Інші надходження 200,00 200,00   21 495,70 21 495,70   
10 

747,85 

10 

747,85 
  

24062100 

Грошові стягнення за 

шкоду,заподіяну 

порушенням 

законодавства про 

охорону навколишнього 

природного середовища 

      3 270,12   3 270,12       

24170000 

Надходження коштів 

пайової участі у розвитку 

інфраструктури 

      42 080,58   42 080,58       



населеного пункту 

25000000 

Власні 

надходж.бюджетних 

установ 

      396 905,39   396 905,39       

25010000 

Надходження від плати 

за послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно з їх основною 

діяльністю  

      396 905,39   396 905,39       

25010200 

Надходження бюджетних 

установ від додаткової 

(господарської) 

діяльності 

      9 084,00   9 084,00       

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 

      387 821,39   387 821,39       

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 

несільськогосподарськог

о призначення, що 

перебувають у державній 

або комунальній 

власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться 

на території Автономної 

Республіки Крим 

      74 613,60   74 613,60       

31000000 

Надходження від 

продажу основного 

капіталу 

               

31010000 

Кошти від реалізації 

скарбів 

майна,одержаного 

державою або 

територ.громадою в 

порядку спадкування чи 

дарування,без хоз.майна, 

знахідок,а також 

валютних цінностей і 

грошов.коштів,власники 

яких не відомі 

               

31010200 Кошти від реалізації                



безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового 

майна, майна, 

одержаного 

територіальною 

громадою в порядку 

спадкування чи 

дарування, а також 

валютні цінності і 

грошові кошти, власники 

яких невідом 

31030000 
Кошти від відчуження 

майна 
               

33000000 

Кошти від продажу 

землі і нематеріальних 

активів 

               

33010000 Кошти від продажу землі                 

33010100 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарськог

о призначення, що 

перебувають у державній 

або комунальній 

власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться 

на території Автономної 

Республіки Крим 

               

40000000 Офіційні трансферти 60 000,00 60 000,00   60 000,00 60 000,00         

41052300 
Інші субвенції з 

місцевого бюджету 
60 000,00 60 000,00   60 000,00 60 000,00         

  Разом доходів 21 125030,00 21 073 030,00 52 000,00 21784350,42 21220565,22 563 785,20 103,12 100,70 1 084,20 

  
Всього доходів 21 125030,00 21 073 030,00 52 000,00 21784350,42 21220565,22 563 785,20 103,12 100,70 1 084,20 

Начальник відділу, головний 

бухгалтер Л.С.Лютикова      
 

Виконавець : Лютикова Л.С.          



     

Додаток  2 

до рішення міської ради 

                       від  __________2020 р. № _____ - VII 

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за  2019 рік за функціональною структурою    

                  
 

грн. 

код Найменування 

Затверджено 

план на 

звітний 

період з 

урахуванням 

змін 

у т.ч. 

План на 9 

місяців 

2011 року 

(заг.фонд) 

Касові 

видатки 

у т.ч. Вико

нання 

до 

плану 

за 

звітн

ий 

періо

д , % 

у т.ч. 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальн

ий 

фонд, 

% 

спеціа

льний 

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 7 340 072,00 7 005379,00 334 693,00   7 264 286,04 6 930 407,04 333 879,00 98,97 98,93 99,76 

  в тому числі                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 5 855 293,00 5 855 293,00     5 846 359,01 5 846 359,01   99,85 99,85   



  

 - оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 196 640,00 196 640,00     135 489,07 135 489,07   68,90 68,90   

  

 - капітальні 

видатки 330 813,00   330 813,00   329 999,00   329 999,00 99,75   99,75 

   натуральна форма 3 880,00   3 880,00   3 880,00   3 880,00 

100,0

0   100,00 

3000 

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 501 560,00 486 560,00 15 000,00   497 091,00 482 131,00 14 960,00 99,11 99,09 99,73 

  у тому числі:                     

3140 

Оздоровлення та 

відпочинок дітей 196 560,00 196 560,00     196 560,00 196 560,00   

100,0

0 100,00   

3242 

Інші заходи у 

сфері соціального 

захисту і 

соціального 

забезпечення 305 000,00 290 000,00 15 000,00   300 531,00 285 571,00 14 960,00 98,53 98,47 99,73 

4000 

Культура і 

мистецтво 671 240,00 671 240,00     667 999,20 667 999,20   99,52 99,52   

  у тому числі:                     

4081 

Забезпечення 

діяльності інших 

закладів у галузі 

культури і 

мистецтва 671 240,00 671 240,00     667 999,20 667 999,20   99,52 99,52   

  в тому числі                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 66 188,00 66 188,00     62 995,96 62 995,96   95,18 95,18   



  

 - оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 1 400,00 1 400,00     1 400,00 1 400,00   

100,0

0 100,00   

  капітальні видатки                     

5000 

Фізична 

культура та 

спорт 793 572,00 793 572,00     793 496,04 793 496,04   99,99 99,99   

  у тому числі:                     

5062 

Підтримка спорту 

вищих досягнень 

та організацій, які 

здійснюють 

фізкультурно-

спортивну 

діяльність в 

регіоні 793 572,00 793 572,00     793 496,04 793 496,04   99,99 99,99   

  у тому числі:                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 549 729,00 549 729,00     549 653,37 549 653,37   99,99 99,99   

  

 - оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 20 000,00 20 000,00     20 000,00 20 000,00   

100,0

0 100,00   

  

Капітальні 

видатки                     

  натуральна форма                     

6000 

Житлово-

комунальне 

господарство 9 012 867,19 7 520 548,00 

1 492 

319,19   8 559 866,62 7 080 076,43 1 479 790,19 94,97 94,14 99,16 



6013 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 3 729 906,00 3 056 206,00 673 700,00   3 717 002,72 3 055 797,72 661 205,00 99,65 99,99 98,15 

  у тому числі:                     

  

Капітальні 

видатки 673 700,00   673 700,00   661 205,00   661 205,00 98,15   98,15 

6030 

Організація 

благоустрою 

населених 

пунктів 5 282 961,19 4 464 342,00 818 619,19   4 842 863,90 4 024 278,71 818 585,19 91,67 90,14 100,00 

  у тому числі:                     

  

оплата праці з 

нарахуваннями  1 821 791,00 1 821 791,00     1 767 773,53 1 767 773,53   97,03 97,03   

  

оплата 

комунальних 

платежів 990 000,00 990 000,00     607 378,60 607 378,60   61,35 61,35   

  

Капітальні 

видатки 382 100,00   382 100,00   382 100,00   382 100,00 

100,0

0   100,00 

  натуральна форма 21 719,19   21 719,19   21 719,19   21 719,19       

  

Власні 

надходження     414 800,00       414 766,00     99,99 

7000 

Економічна 

діяльність 

10 197 

083,45 2 427 079,00 

7 770 

004,45   

10 059 

373,55 2 426 473,40 7 632 900,15 98,65 99,98 98,24 

7130 

Здійснення заходів 

із землеустрою                     

7330 

Будівництво 

інших обєктів 

соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

комунальної 

власності 555 200,00 127 669,00 427 531,00   554 790,12 127 259,40 427 530,72 99,93 99,68 100,00 



7363 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій 6 446 073,45   

6 446 

073,45   6 309 108,75   6 309 108,75 97,88   97,88 

7461 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг та дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

місцевого 

бюджету 3 170 400,00 2 295 000,00 875 400,00   3 170 071,68 2 294 811,00 875 260,68 99,99 99,99 99,98 

7650 

Проведення 

експертної 

грошової оцінки 

земельної ділянки 

чи права на неї 21 000,00   21 000,00   21 000,00   21 000,00 

100,0

0   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  99 316,00   99 316,00   98 930,00   98 930,00 99,61   99,61 

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 

100,0

0   100,00 



8340 

Природоохоронні 

заходи за рахунок 

цільових фондів 49 316,00   49 316,00   48 930,00   48 930,00 99,22   99,22 

9000 

Міжбюджетні 

трансферти 1 242000,00 982 000,00 260 000,00   1 191 245,00 938 780,00 252 465,00 95,91 95,60 97,10 

9770 

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету 1 242000,00 982 000,00 260 000,00   1 191 245,00 938 780,00 252 465,00 95,91 95,60 97,10 

  

РАЗОМ 

ВИДАТКІВ 29857710,64 19886378,00 

9 971 

332,64   

29 132 

287,45 19 319 363,11 9 812 924,34 97,57 97,15 98,41 

            

Начальник відділу, 

головний бухгалтер  Л.С.Лютикова 

Виконавець:   Лютикова Л.С. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 3   

      до  рішення  міської  ради     

      від ___________ 2020 року 

      № ____ VІІ  

Звіт про споживання електроенергії бюджетними установами  

міського бюджету за  2019 рік   

№ п/п Найменування 

бюджетних 

установ 

Затверджено на 2019 рік з 

урахуван. змін 

Фактично спожито Відсоток споживання до плану 

за 2019 рік  

Відсоток 

споживання до 

плану на  2019р. 

  тис.квт./ 

год 

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

1 Міська рада 33,8 90200,00 20,6 55012,47 60,95 60,99 60,99 

2 Благоустрій 370,0 990000,00 228,0 607378,60 61,62 61,35 61,35 

3 Кінотеатр 0,6 1400,00 0,6 1400,00 100,00 100,00 100,00 

4 Спорт 7,5 20000,00 7,5 20000,00 100,00 100,00 100,00 

 ВСЬОГО 411,9 1101600,00 256,70 683791,07 62,32 62,07 62,07 

         

Звіт про споживання твердого палива та побутових відходів бюджетними установами  

міського бюджету за  2019 рік   

№ п/п Найменування 

бюджетних 

установ 

Затверджено на 2019 рік з 

урахуван. змін 

Фактично спожито Відсоток споживання до плану за 2019 рік  

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

на рік 

в грош.вир. до 

плану на 2018р. 

1 Тверде паливо 13,00 94500,00 10,20 71154,07 78,46 75,30 75,30 

2 Побутові відходи 7,00 5500,00 6,90 5160,00 98,57 93,82 93,82 

 ВСЬОГО 20,00 100000,00 17,10 76314,07 85,50 76,31 76,31 

         

Звіт про споживання води бюджетними установами  

міського бюджету за  2019 рік   

№ п/п Найменування 

бюджетних 

установ 

Затверджено на 2019 рік з 

урахуван. змін 

Фактично спож. Відсоток споживання до 

квартального плану 

Відсоток споживання до плану на  

2019р. 



         

  грн.  грн. %  %  

1 Міська рада 6440,00  4162,53 64,64  64,64  

               

 ВСЬОГО 6440,00  4162,53 64,64  64,64  

         

Звіт про споживання природного газу бюджетними установами  

міського бюджету за  2019 рік   

№ п/п Найменування 

бюджетних 

установ 

Затверджено на 2019 рік з 

урахуван. змін 

Фактично спожито Відсоток споживання до плану 

за 2019 рік  

Відсоток 

споживання до 

плану на  2019р. 

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

на квартал 

в грош.вир. до 

плану на 2016р. 

1 УМКВ ЗБМ 2,00 25000,00 2,00 24920,50 100,00 99,68 99,68 

 ВСЬОГО 2,00 25000,00 2,00 24920,50 100,00 99,68 99,68 

         

 Міський голова  А.П. Глущенко     

         

Виконавець: Вівіч Т.І.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про підсумки виконання міського  

бюджету за I квартал 2020 року 

 

Заслухавши інформацію «Про підсумки виконання міського бюджету за І 

квартал 2020 року», відповідно пункту 23 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу 

України, Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу  

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютикової 

Л.С.  «Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2020 року» взяти 

до відома. 

2. Затвердити виконання міського бюджету за І квартал 2020 року по доходах 

всього в сумі 5 150 354,17 грн., в тому числі по доходам загального фонду – 

4 968 573,87 грн. та доходам спеціального фонду 181 780,30 грн. (додаток 1). 

3. Затвердити виконання міського бюджету за І квартал 2020 року по видаткам 

всього у сумі 4 399 484,45 грн., в тому числі  по видаткам загального фонду – 

3 801 545,45 грн. та по видаткам спеціального фонду – 597 939 грн.  (додаток 2). 

4. Затвердити звіт за І квартал 2020 року про споживання електроенергії 

бюджетними установами міського бюджету на суму 232 531,70 грн., звіт про 

споживання твердого палива бюджетними установами міського бюджету на суму 

2704,75 грн., звіт про споживання води бюджетними установами міського 

бюджету на суму 2 188,08 грн. (додаток 3). 

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

ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

Міський голова       Глущенко А.П. 

     

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII                                                                                              

 

Проект рішення  підготовлено   відділом      

бухгалтерського  обліку виконавчого  

комітету Татарбунарської  міської ради



        Додаток 1 

        до рішення  міської ради 

                                              від                       2020 року 

        №                 - VII 

Звіт про виконання доходної частини  міського бюджету за І квартал 2020 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 

Спеціаль

ний фонд 

Загальн

ий фонд 

Спеціальн

ий 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 
4 569 945,00 

4 556 

445,00 
13 500,00 

4 763 

153,55 

4 746 

353,81 
16 799,74 104,23 104,17 124,44 

11000000 

Податки на доходи, 

податок на 

прибуток, податки 

на збільшення 

ринкової вартості 

200,00 200,00               

11020200 

Податок на прибуток 

підприємств 

комун.власності 

200,00 200,00               

13030000 

Рентна плата за 

користування 

надрами 

      477,95 477,95         

13030100 

Рентна плата за 

користування 

надрами для 

видобування 

корисних копалин 

загальнодержавного 

значення 

      477,95 477,95         

14000000 

Внутрішні  податки 

на товари  та 

послуги  

689 996,00 
689 

996,00 
  

853 

234,33 

853 

234,33 
  123,66 123,66   



14040000 

Акцизний податок  з 

реалізації субєктами 

господар.роздріб.торг

івлі  підакцизних 

товарів  

148 121,00 
148 

121,00 
  

166 

377,80 

166 

377,80 
  112,33 112,33   

14020000 

Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 

104 375,00 
104 

375,00 
  

162 

262,09 

162 

262,09 
  155,46 155,46   

14030000 

Акцизний податок з 

ввезених в Україну 

підакцизних товарів 

(продукції) 

437 500,00 
437 

500,00 
  

524 

594,44 

524 

594,44 
  119,91 119,91   

18000000 
Місцеві податки і 

збори 
3 866 249,00 

3 866 

249,00 
  

3 892 

641,53 

3 892 

641,53 
  100,68 100,68   

18010000 Податок на майно 953 916,00 
953 

916,00 
  

923 

450,75 

923 

450,75 
  96,81 96,81   

18010100 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений 

юридичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

      295,01 295,01         

18010200 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

2 625,00 2 625,00   579,97 579,97   22,09 22,09   



18010300 

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

нежитлової 

нерухомості 

9 600,00 9 600,00   1 462,28 1 462,28   15,23 15,23   

18010400 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений 

юридичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

нежитлової 

нерухомості 

11 400,00 11 400,00   15 647,76 
15 

647,76 
  137,26 137,26   

18010500 
Земельний податок з 

юридичних осіб 
187 507,00 

187 

507,00 
  

126 

092,72 

126 

092,72 
  67,25 67,25   

18010600 
Орендна плата з 

юридичних осіб 
366 042,00 

366 

042,00 
  

384 

787,34 

384 

787,34 
  105,12 105,12   

18010700 
Земельний податок з 

фізичних осіб 
103 626,00 

103 

626,00 
  83 414,58 

83 

414,58 
  80,50 80,50   

18010900 
Орендна плата з 

фізичних осіб 
273 116,00 

273 

116,00 
  

302 

831,09 

302 

831,09 
  110,88 110,88   

18011000 

Транспортний 

податок з фізичних 

осіб 

      2 090,00 2 090,00         

18011100 

Транспортний 

податок з юридичних 

осіб 

      6 250,00 6 250,00         

18020000 

Збір за місця для 

паркування 

трансп.засобів  

12 900,00 12 900,00   15 312,00 
15 

312,00 
  118,70 118,70   



18030000 Туристичний збір 7 650,00 7 650,00   6 051,00 6 051,00   79,10 79,10   

18030200 

Туристичний збір, 

сплачений фізичними 

особами 

7 650,00 7 650,00   6 051,00 6 051,00   79,10 79,10   

18050000 Єдиний податок 2 891 783,00 
2 891 

783,00 
  

2 947 

827,78 

2 947 

827,78 
  101,94 101,94   

18050300 
Єдиний податок з 

юридичних осіб 
328 735,00 

328 

735,00 
  

430 

709,28 

430 

709,28 
  131,02 131,02   

18050400 
Єдиний податок з 

фізичних осіб 
2 513 777,00 

2 513 

777,00 
  

2 469 

281,29 

2 469 

281,29 
  98,23 98,23   

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарськи

х товаровиробників, у 

яких частка 

сільськогосподарсько

го товаровиробництва 

за попередній 

податковий (звітний) 

рік дорівнює або 

перевищує 75 

відсотків" 

49 271,00 49 271,00   47 837,21 
47 

837,21 
  97,09 97,09   

19000000 
Інші податки та 

збори 
13 500,00   13 500,00 16 799,74   16 799,74 124,44   124,44 

19010000 
Екологічний 

податок 
13 500,00   13 500,00 16 799,74   16 799,74 124,44   124,44 

19010100 

Надходження від 

викидів 

забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря 

стаціонарними 

джерелами 

забруднення 

13 000,00   13 000,00 16 466,49   16 466,49 126,67   126,67 



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 

500,00   500,00 333,25   333,25 66,65   66,65 

19090100 

Кошти, що 

передаються 

(отримуються), як 

компенсація із 

загального фонду 

державного бюджету 

бюджетам місцевого 

самоврядування 

відповідно до вимог 

пункту 43 розділу VI 

"Прикінцеві та 

перехідні положення" 

Бюджетного кодексу 

України та постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 

08.02.2017 р. N 96 

"Деякі питання 

зарахування частини 

акцизного податку з 

виробленого в 

Україні та ввезеного 

на митну територію 

               



України пального до 

бюджетів місцевого 

самоврядування" 

20000000 
Неподаткові 

надходження 
331 309,56 

226 

720,00 

104 

589,56 

326 

809,62 

222 

220,06 

104 

589,56 
98,64 98,02 100,00 

21000000 

Доходи від власності 

та 

підприєм.діяльності 

18 750,00 18 750,00   2 566,00 2 566,00   13,69 13,69   

21010300 

Частина чистого 

прибутку(доходу)ком

унальних унітарних 

підприємств 

                  

21080000 Інші надходження 18 750,00 18 750,00   2 566,00 2 566,00   13,69 13,69   

21081100 

Адміністративні 

штрафи та інші 

санкції 

      2 566,00 2 566,00         

21081500 

Адміністративні 

штрафи та штрафні 

санкції за порушення 

законодавства у сфері 

виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів  

18 750,00 18 750,00               

22000000 

Адміністративні 

збори та 

платежі,доходи від 

некомерційної 

господ.діяльності 

207 970,00 
207 

970,00 
  

219 

654,06 

219 

654,06 
  105,62 105,62   

22010000 

Плата за надання 

адміністративних 

послуг 

184 650,00 
184 

650,00 
  

194 

238,03 

194 

238,03 
  105,19 105,19   



22010300 

Адміністративний 

збір за проведення 

державної реєстрації 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань, 

                  

22012500 

Плата за надання 

інших 

адміністративних 

послуг 

170 250,00 
170 

250,00 
  

159 

248,03 

159 

248,03 
  93,54 93,54   

22012600 

Адміністративний 

збір за державну 

реєстрацію речових 

прав на нерухоме 

майно та їх 

обтяжень 

14 400,00 14 400,00   34 990,00 
34 

990,00 
  242,99 242,99   

22080000 

Надходження від 

орендної плати за 

користування 

цілісним майновим 

комплексом та 

іншим державним 

майном 

14 370,00 14 370,00   21 185,66 
21 

185,66 
  147,43 147,43   

22080400 

Надходження від 

орендної плати за 

користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

майном, що перебуває 

в комунальній 

власності 

14 370,00 14 370,00   21 185,66 
21 

185,66 
  147,43 147,43   

22090000 Державне мито 8 950,00 8 950,00   4 230,37 4 230,37   47,27 47,27   



22090100 

Державне мито, що 

сплачується за 

місцем розгляду та 

оформлення 

документів, у тому 

числі за оформлення 

документів на 

спадщину і дарування 

250,00 250,00   1 918,37 1 918,37   767,35 767,35   

22090200 

Державне мито, не 

віднесене до інших 

категорій 

                  

22090400 

Державне мито, 

пов'язане з видачею 

та оформленням 

закордонних 

паспортів (посвідок) 

та паспортів 

громадян України 

8 700,00 8 700,00   2 312,00 2 312,00   26,57 26,57   

24000000 
Інші неподаткові 

надходження 
650,25   650,25 650,25   650,25     100,00 

24060000 Інші надходження 650,25   650,25 650,25   650,25     100,00 

24060300 Інші надходження                   

24062100 

Грошові стягнення за 

шкоду,заподіяну 

порушенням 

законодавства про 

охорону 

навколишнього 

природного 

середовища 

650,25   650,25 650,25   650,25     100,00 

24170000 

Надходження коштів 

пайової участі у 

розвитку 

інфраструктури 

населеного пункту 

                  



25000000 

Власні 

надходж.бюджетних 

установ 

103 939,31   
103 

939,31 

103 

939,31 
  

103 

939,31 
    100,00 

25010000 

Надходження від 

плати за послуги, що 

надаються 

бюджетними 

установами згідно з їх 

основною діяльністю  

103 939,31   
103 

939,31 

103 

939,31 
  

103 

939,31 
    100,00 

25010200 

Надходження 

бюджетних установ 

від додаткової 

(господарської) 

діяльності 

3 277,00   3 277,00 3 277,00   3 277,00     100,00 

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 

   100662,31 100662,31   100662,31       

30000000 
Доходи від операцій 

з капіталом 
60 391,00   60 391,00 60 391,00   60 391,00     100,00 



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 

                  

33010100 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарсь

кого призначення, що 

перебувають у 

державній або 

комунальній 

власності, та 

земельних ділянок, 

які знаходяться на 

території Автономної 

Республіки Крим 

60 391,00   60 391,00 60 391,00   60 391,00     100,00 

31000000 

Надходження від 

продажу основного 

капіталу 

               

31010000 

Кошти від реалізації 

скарбів 

майна,одержаного 

державою або 

територ.громадою в 

порядку спадкування 

чи дарування,без 

хоз.майна, знахідок,а 

також валютних 

               



цінностей і 

грошов.коштів,власни

ки яких не відомі 

31010200 

Кошти від реалізації 

безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового 

майна, майна, 

одержаного 

територіальною 

громадою в порядку 

спадкування чи 

дарування, а також 

валютні цінності і 

грошові кошти, 

власники яких 

невідом 

               

31030000 
Кошти від відчуження 

майна 
               

33000000 

Кошти від продажу 

землі і 

нематеріальних 

активів 

               

33010000 
Кошти від продажу 

землі  
               

33010100 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарсь

кого призначення, що 

перебувають у 

державній або 

комунальній 

власності, та 

земельних ділянок, 

які знаходяться на 

території Автономної 

Республіки Крим 

               

40000000 Офіційні                   



трансферти 

41052300 
Інші субвенції з 

місцевого бюджету 
                  

  Разом доходів 4 961 645,56 
4 783 

165,00 

178 

480,56 

5 150 

354,17 

4 968 

573,87 

181 

780,30 
103,80 103,88 101,85 

  
Всього доходів 4 961 645,56 

4 783 

165,00 

178 

480,56 

5 150 

354,17 

4 968 

573,87 

181 

780,30 
103,80 103,88 101,85 

Начальник відділу, головний 

бухгалтер Л.С.Лютикова      
 

Виконавець : Лютикова Л.С.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток  2 

         до рішення міської ради 

         від   ____________ 

          № _____ - VII 

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за  І квартал 2020 року за функціональною структурою    

                      грн. 

код Найменування 

Затверджено 

план на 

звітний 

період з 

урахуванням 

змін 

у т.ч. 

План на 9 

місяців 

2011 року 

(заг.фонд) 

Касові 

видатки 

у т.ч. 

Виконання 

до плану 

за звітний 

період , % 

у т.ч. 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загаль

ний 

фонд, 

% 

спеці

альни

й 

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 1 772 666,00 1747389,00 25 277,00   1 63108,93 1 616 731,93 22 377,00 92,47 92,52 88,53 

  в тому числі                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 1 310 000,00 1310000,00     1226065,92 1 226 065,92   93,59 93,59   

  

 - оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 52 389,00 52 389,00     39 795,52 39 795,52   75,96 75,96   



  

 - капітальні 

видатки 25 000,00   25 000,00   22 100,00   22 100,00 88,40   88,40 

  

 натуральна 

форма 277,00   277,00   277,00   277,00 100,00   100,0 

3000 

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 64 000,00 64 000,00     53 305,00 53 305,00   83,29 83,29   

  у тому числі:                     

3140 

Оздоровлення та 

відпочинок 

дітей                     

3242 

Інші заходи у 

сфері 

соціального 

захисту і 

соціального 

забезпечення 64 000,00 64 000,00     53 305,00 53 305,00   83,29 83,29   

4000 

Культура і 

мистецтво 98 157,00 98 157,00     68 810,61 68 810,61   70,10 70,10   

  у тому числі:                     

4081 

Забезпечення 

діяльності 

інших закладів у 

галузі культури і 

мистецтва 98 157,00 98 157,00     68 810,61 68 810,61   70,10 70,10   

  в тому числі                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 15 600,00 15 600,00     2 365,25 2 365,25   15,16 15,16   

  

 - оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 1 125,00 1 125,00                 

  

капітальні 

видатки                     

5000 

Фізична 

культура та 243 836,29 243 836,29     149 885,57 149 885,57   61,47 61,47   



спорт 

  у тому числі:                     

5062 

Підтримка 

спорту вищих 

досягнень та 

організацій, які 

здійснюють 

фізкультурно-

спортивну 

діяльність в 

регіоні 243 836,29 243 836,29     149 885,57 149 885,57   61,47 61,47   

  у тому числі:                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 123 900,00 123 900,00     105 744,72 105 744,72   85,35 85,35   

  

 - оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 6 000,00 6 000,00     5 877,01 5 877,01   97,95 97,95   

  

Капітальні 

видатки                     

  

натуральна 

форма                     

6000 

Житлово-

комунальне 

господарство 2 355 794,00 2228794,00 127 000,00   1944559,04 1 834 559,04 110 000,00 82,54 82,31 86,61 

6013 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 975 694,00 851 694,00 124 000,00   908 689,49 801 689,49 107 000,00 93,13 94,13 86,29 

  у тому числі:                     

  

Капітальні 

видатки 124 000,00   124 000,00   107 000,00   107 000,00 86,29   86,29 



6030 

Організація 

благоустрою 

населених 

пунктів 1 380 100,00 1377100,00 3 000,00   1035869,55 1 032 869,55 3 000,00 75,06 75,00 100,0 

  у тому числі:                     

  

оплата праці з 

нарахуваннями  495 100,00 495 100,00     444 898,56 444 898,56   89,86 89,86   

  

оплата 

комунальних 

платежів 260 000,00 260 000,00     191 752,00 191 752,00   73,75 73,75   

  

Капітальні 

видатки                     

  

натуральна 

форма 3 000,00   3 000,00   3 000,00   3 000,00 100,00     

  

Власні 

надходження                     

7000 

Економічна 

діяльність 981 316,48 4 500,00 976 816,48   456 008,80 4 412,80 451 596,00 46,47 98,06 50,63 

7130 

Здійснення 

заходів із 

землеустрою                     

7330 

Будівництво 

інших обєктів 

соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

комунальної 

власності 892 000,00   892 000,00   451 596,00   451 596,00 50,63   50,63 

7363 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 29 964,48   29 964,48               



окремих 

територій 

7461 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг та 

дорожньої 

інфраструктури 

за рахунок 

коштів 

місцевого 

бюджету 54 852,00   54 852,00               

7650 

Проведення 

експертної 

грошової оцінки 

земельної 

ділянки чи права 

на неї                     

7680 

Членські внески 

до асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядування 4 500,00 4 500,00     4 412,80 4 412,80   98,06 98,06   

8000 

Інша 

діяльність  54 972,37 40 000,00 14 972,37   32 771,50 18 805,50 13 966,00 59,61   93,28 

8110 

Заходи із 

запобігання та 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 40 000,00 40 000,00     18 805,50 18 805,50         

8230 

Інші заходи 

громадського 

порядку та 

безпеки                     

8340 

Природоохорон

ні заходи за 

рахунок 14 972,37   14 972,37   13 966,00   13 966,00 93,28   93,28 



цільових фондів 

9000 

Міжбюджетні 

трансферти 88 515,00 76 315,00 12 200,00   55 035,00 55 035,00   62,18 72,12   

9770 

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету 88 515,00 76 315,00 12 200,00   55 035,00 55 035,00   62,18 72,12   

  

РАЗОМ 

ВИДАТКІВ 5 659 257,14 4502991,29 1 156265,85   4399484,45 3 801 545,45 597 939,00 77,74 84,42 51,71 

            

Начальник відділу, головний бухгалтер 

Л.С.Лютикова 

ВиконавецьЛютикова Л.С. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 3 

      до  рішення  міської  ради     

      від ___________ 2020 року 

      № ____ VІІ  

Звіт про споживання електроенергії бюджетними установами  

міського бюджету за  1 квартал 2020 року   

         

№ п/п 
Найменування бюджетних 

установ 

Затверджено на  1 квартал 

2020 року з урахуван. змін 
Фактично спожито 

Відсоток споживання до 

плану за 1 квартал 2020 

року  

Відсоток 

споживання до 

плану на  

2020р. 

тис.квт./ 

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

1 Міська рада 13,6 38789,00 11,7 34902,69 86,03 89,98 22,08 

2 Благоустрій 85,7 245000,00 71,3 191752,00 83,20 78,27 16,18 

3 Кінотеатр 0,4 1125,00           

4 Спорт 2,1 6000,00 2,0 5877,01 95,24 97,95 23,51 

  ВСЬОГО 101,80 290914,00 85,00 232531,70 83,50 79,93 28,96 

         

Звіт про споживання твердого палива бюджетними установами  

міського бюджету за  1 квартал 2020 року   

         

№ п/п 
Найменування бюджетних 

установ 

Затверджено на  1 квартал 

2020 року з урахуван. змін 
Фактично спожито 

Відсоток споживання до плану за 1 

квартал 2020 року  

тон грн. тон грн. у нат.вир. 

в нат.вир. 

до плану на 

рік 

в грош.вир. до 

плану на 

2020р. 

1 

Міська  рада                (тверде 

паливо) 1,00 7900,00           

2 

Міська  рада                (побутові 

відходи) 3,60 2700,00 3,60 2704,75 100,00 100,18 33,81 

  ВСЬОГО 4,60 10600,00 3,60 2704,75 100,00 100,18 33,81 



         

Звіт про споживання води бюджетними установами  

міського бюджету за  1 квартал 2020 року   

         

№ п/п 
Найменування бюджетних 

установ 

Затверджено на  1 квартал 

2020 року з урахуван. змін 

Фактично 

спож. 

Відсоток споживання до 

квартального плану 

Відсоток споживання до 

плану на  2020р. 

грн. грн. % % 

1 Міська рада 3000,00 2188,08 72,94 17,94 

  ВСЬОГО 3000,00 2188,08 72,94 17,94 

         

Звіт про споживання природного газу бюджетними установами  

міського бюджету за  1 квартал 2020 року   

         

№ п/п 
Найменування бюджетних 

установ 

Затверджено на  1 квартал 

2020 року з урахуван. змін 
Фактично спожито 

Відсоток споживання до 

плану за 1 квартал 2020 

року  

Відсоток 

споживання до 

плану на  

2020р. 

тон грн. тон грн. у нат.вир. 

в нат.вир. 

до плану на 

квартал 

в грош.вир. до 

плану на 

2016р. 

1 УМКВ ЗБМ 1,80 15000,00           

  ВСЬОГО 1,80 15000,00           

         

 Міський голова А.П. Глущенко   

         

Виконавець: Вівіч Т.І.      

         

 



3 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

 

 

 

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

 ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 29.11.2019 року     № 

949-VIІ «Про  міський   бюджет на 2020 рік»: 

 1.2. до додатку 2 «Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2020рік» 

відповідно до додатку 1 до цього рішення (додається); 

 1.3. до додатку 3 «Розподіл видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2020 

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

 1.3. до додатку 6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році» 

відповідно до додатку 3 до цього рішення (додається). 

 2. Надати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових проблем  

лікарям КНП «Татарбунарська  центральна районна лікарня», які не мають власного 

житла в м. Татарбунари, щомісячно до кінця 2020 року: 

 Сментині С.М. по 2 000 щомісячно; 

 Панкратовій Т.С. по 2000 щомісячно. 

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

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

обліку. 

 

Міський голова       Глущенко А.П. 

     

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII                                                                                              

 

Проект рішення  підготовлено   відділом      

бухгалтерського  обліку виконавчого  

комітету Татарбунарської  міської ради

Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ 

«Про міський бюджет на 2020 рік» 



 

 

Зміни до Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2020ік 

     (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 -497226,00 497226,00 497226,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 

0,00 -497226,00 497226,00 497226,00 

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 -497226,00 497226,00 497226,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -497226,00 497226,00 497226,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -497226,00 497226,00 497226,00 

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 -497226,00 497226,00 497226,00 

      

 Міський голова   А.П.Глущенко  

Вик.: Лютикова Л.С.     
 

 

 

 

 

 



           Додаток № 2 

           до рішення міської ради  

від _____.2020 р. № _____-

VII 

 

           
 

РОЗПОДІЛ 

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2020 рік 
               (грн.) 

Код 
програмн

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Типової  
програ

мної 
класифі

кації 
видаткі

в та 
кредиту

вання 
місцеви

х 
бюджет

ів 

Код  
функціон

альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
бюджету 

Найменування головного 
розпорядника, 

відповідального 
виконавця, бюджетної 
програми або напряму 

видатків згідно з  
ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 
Усього 

видатки 
споживанн

я 

з них 

видат
ки 

розви
тку 

Усього 

у тому 
числі  

бюджет 
розвитк

у 

вид
атки 
спо
жив
анн

я 

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 -500000,00 -500000,00 -500000,00 0,00 0,00 -2774,00 -2774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -502774,00 

0110150 0150 0111 

Організаційне, 

інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

обласної ради, районної 

ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), 

міської, селищної, 

сільської рад 

-500000,00 -500000,00 -500000,00     -2774,00 -2774,00         -502774,00 

4000     Культура i мистецтво -37226,00 -37226,00 -37226,00                 -37226,00 

0114081 4081 0829 

Забезпечення діяльності 

інших закладів в галузі 

культури і мистецтва  

-37226,00 -37226,00 -37226,00                 -37226,00 

7000     Економічна діяльність           
500000,

00 

500000,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 

0117330 7330 0443 

Будівництво1 інших 

об'єктів соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

комунальної власності 

          
500000,

00 

500000,

00 
        500000,00 

9000     
Міжбюджетні 

трансферти 
40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 



0119770 9770 0180 
Інші субвенції з місцевого 

бюджету  
40000,00 40000,00                   40000,00 

      

Субвенція районному 

бюджету для КНП 

«Татарбунарська 

центральна районна 

лікарня» Татарбунарської 

районної ради на 

здійснення первинної 

спеціалізації лікаря за 

спеціальністю лікар 

фтизіатр  

                        

      Усього -497226,00 -497226,00 -537226,00 0,00 0,00 
497226,

00 

497226,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                

 Міський голова      А.П.Глущенко       

                
Виконавець:   
Лютикова Л.С.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Додаток № 3 

до рішення   від _____.2020 № ____ -VII    

Зміни до розподілу  коштів бюджету розвитку за об"єктами  у 2020році 

Код 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів 

Код  

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціон

альної 

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) 

Загальна 

вартість 

обьєкта , 

грн 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку,

грн 

Рівень 

будівельної 

готовності 

обьєкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду,% 

0100             -2 774,0   

0110150 150 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 котла 

опалювального 

    -2 774,0 

  

7000     Економічна діяльність 
      500 000,0   

0117330/32

10 
7330 0443 

Будівництво1 інших об'єктів 

соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 

власності 

Буріння розвідувально 

експлуатаційної 

свердловини по вулиці 

Князєва в м. 

Татарбунари, 

Татарбунарського 

району, Одеської 

області  (КП 

"Водопостачальник")  

    500 000,0 

  

      Всього        497226,00   

   Міський голова А.П.Глущенко     
Вик. 

Лютикова 

Л.С. 

   

     



 

4 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

Відповідно статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», частини дванадцятої статті 69-1 Бюджетного кодексу України, Угоди 

про партнерство від 05.03.2019 року № 158 по проекту  «U-LEAD з Європою: 

програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, 

підзвітності та розвитку» - Компонент 2 «Створення центрів надання 

адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве 

самоврядування, що фінансувався Європейським Союзом та реалізувався 

компанією NIRAS Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Оприбуткувати на баланс виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради матеріальні цінності надані безоплатно для створення міського центру 

надання адміністративних послуг вартістю по курсу євро станом на дату їх 

приймання-передачі відповідно до трьох додатків (Акти приймання-передачі) до 

цього рішення: 

- Обладнання вартістю з урахуванням послуг 10264,00 EUR або 280 310,00 

грн.; 

- Меблі вартістю з урахуванням послуг 6496,38 EUR або 177 416,00 грн.; 

- Ознакування з урахуванням послуг 563,06 EUR або 15 377,00 грн. 

Всього на суму 17 323,44 EUR або 473 103,00 грн. 

 

     2. Створити комісію по оприбуткуванню матеріальних цінностей, зазначених в 

п.1 цього рішення, в наступному складі: 

- Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії: 

- - Борденюк В.М. – завідувач сектору з юридичних питань виконавчого 

комітету (апарату) міської ради; 

- Ватаманюк І.І. – начальник управляння надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

Про    оприбуткування     на    баланс  

виконавчого  комітету Татарбунарської  

міської   ради матеріальних     цінностей     

наданих безоплатно    для    створення    

міського центру надання 

адміністративних послуг 



 

- Вівіч Т.І.- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) міської ради; 

- Райчева М.О. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) міської ради. 

 

3. За результатами роботи комісії скласти акт інвентаризації (фактичної 

наявності) матеріальних цінностей, переданих безоплатно відповідно Угоди про 

партнерство, та оприбуткувати їх в підзвіт на повну матеріальну відповідальність 

начальнику управляння надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

(апарату) міської ради Ватаманюк І.І. 

 

 4. Начальнику відділу, головному бухгалтеру відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютиковій Л.С. внести зміни 

до кошторису спеціального фонду з урахуванням безоплатно отриманих 

матеріальних цінностей як надходження у натуральній формі. 

 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету фінансів, соціально - економічного розвитку, 

планування та обліку. 

 

Міський голова       Глущенко А.П. 

     

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII                                                                                              

Проект рішення  підготовлено   відділом      

бухгалтерського  обліку виконавчого  

комітету Татарбунарської  міської ради 

                                                                                             

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                          



 

5 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 
 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою ефективного використання комунального майна Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

       Передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс КЗ ТМР «СК 

Татарбунари» матеріальні цінності:  

Найменування Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількі

сть 

 

Балансова 

вартість  

в грн. 

Рахунок 1113    

Столи дерев’яні  11136644-11136644/3 4 10000,00 

Всього  4 10000,00 

    

 2. Створити наступну комісію по передачі матеріальних зазначених в п.1 цього 

рішення в наступному складі: 

- Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії: 

- Борденюк В.М. – завідувач сектору з юридичних питань виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

- Вівіч Т.І.- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

- Судак І.А. – голова  КЗ ТМР «СК Татарбунари»; 

-Райчева М.О. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) міської ради; 

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

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

обліку. 
 

Міський голова       Глущенко А.П. 

     

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII                                                                                            

Про  передачу з   балансу   виконавчого 

комітету   міської   ради   на    баланс  КЗ 

ТМР «СК Татарбунари»   матеріальних    

цінностей 



 

 

                                                                                                       6 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою ефективного використання комунального майна Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс КП 

«Бесарабія» матеріальні цінності:  

№ Найменування Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількі

сть  

 

Сума 

 Рахунок 1014    

1 Принтер L210 101490053/2 1 59800,00 

2 Ноутбук Dell Latitude E5530 101490084 1 8625,00 

 Рахунок 1018    

3 ПКД «Реконструкція майнового 

комплексу стадіону «Колос» 

м.Татарбунари 

101820038 1 939510,00 

 Рахунок 1113    

4 Шафа для папок 11136608-08/3 4 9600,00 

 ВСЬОГО  7 1017535,00 

 

    2. Створити наступну комісію по передачі матеріальних зазначених в п.1 цього 

рішення в наступному складі: 

- Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії: 

- Борденюк В.М. – завідувач сектору з юридичних питань виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

- Вівіч Т.І.- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

-   Котовенко Д.Ю. – директор КП «Бесарабія»; 

-  Райчева М.О. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) міської ради; 

Про  передачу з   балансу   виконавчого 

комітету   міської   ради   на    баланс КП 

«Бесарабія»   матеріальних    цінностей 



 

 

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

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

обліку. 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект рішення  підготовлено   відділом      

бухгалтерського  обліку виконавчого  

комітету Татарбунарської  міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   



 

7 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою ефективного використання комунального майна Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс КП 

«Водопостачальник» матеріальні цінності:  

 

 Найменування Інвентарний 

(номенклатурний) номер 

Кількі

сть 

Сума 

     

1 Екскаватор  101520007 1 159000,00 

2 Секції огородження 11136517-11136517/19 20 12400,00 

3 Стовпи для кріплення 11136486-11136488 21 6960,03 

4 Калитка 11136519 1 5999,97 

5 Комплект кріплення 11136520-11136520/83 84 1260,00 

 Всього  127 185620,00 

   

  2. Створити наступну комісію по передачі матеріальних зазначених в п.1 цього 

рішення в наступному складі: 

- Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії: 

- Борденюк В.М. – завідувач сектору з юридичних питань виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

- Вівіч Т.І.- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

- Кобушкіна Т.О. – директор КП «Водопостачальник»; 

- Райчева М.О. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) міської ради; 

     

Про  передачу з   балансу   виконавчого 

комітету   міської   ради   на    баланс КП 

«Водопостачальник»   матеріальних    

цінностей 



 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 

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

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект рішення  підготовлено   відділом      

бухгалтерського  обліку виконавчого  

комітету Татарбунарської  міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою ефективного використання комунального майна Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

         1. Передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс управління 

майном комунальної власності та забезпечення благоустрою міста Татарбунарської 

міської ради наступні матеріальні цінності:  

Найменування Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількі

сть 

 

Балансова 

вартість 

в грн. 

Рахунок 1113    

Гараж музична школа 11136341 1 3136,00 

Садово-паркові столи  з двома 

лавками (07.2016) 

11136344- 

11136348 

5 5000,00 

Огорожа для новорічної ялинки 11136410 1 5000,00 

Залізобетонні кільця (р.Фонтанка)) 11136486- 

11136488 

3 400,00 

Писанка 11136490 1 5000,00 

Підставка під писанку 11136491 1 2000,00 

Будинок для лебедів 11136507 1 5850,00 

Понтонний пліт 11136508 1 5650,00 

Шахові фігури 11136633- 

11136633/1 

2 4500,00 

Часи пісочні металеві 11136634 1 5150,00 

Стовп декоративний металевий  11136635 1 5850,00 

Гойдалка  11136719 1 5 600,00 

Карусель  11136720 1 5 950,00 

Гойдалка-балансир  11136721 1 5 790,00 

Гойдалка дерев’яна дитяча  11136637 1 5995,00 

Про  передачу з   балансу   виконавчого 

комітету   міської   ради   на    баланс 

управління    майном      комунальної 

власності та забезпечення благоустрою 

міста    матеріальних    цінностей 



 

Будинок дерев’яний гральний  11136638 1 5980,00 

Дитяча гірка  11136639 1 5990,00 

Лавки паркові  11136647- 

11136647/1 

2 2500,00 

Кришка для колодязя  11136648 1 1500,00 

Кришка для колодязя  11136648/1 1 1500,00 

Дерев’яний дах на криницю  11136649 1 500,00 

Лазерний проектор 11136567 1 5200,00 

Лазерний проектор 11136581 1 5200,00 

Олень акриловий 11136572 1 5910,00 

Сніговик акриловий 11136573 1 5348,00 

Ведмедик з малюком 11136575 1 3505,00 

Олень 2,40 м 11136582 1 5345,00 

Спортивно-ігрове спорядження 

№1 

11136655 1 5950,00 

Спортивно-ігрове спорядження 

№2  

11136656 1 5840,00 

Спортивно-ігрове спорядження 

№3  

11136657 1 5560,00 

Рахунок 1014    

Годинник 50 см  101490094 1 23500,00 

Рахунок 1013    

Кв. №13 буд 60 вул. Центральна 101320001 1 213208,00 

Будинок по вул. Тимошенко 101320002 1 206000,00 

Кв. №9 буд.17 вул. Центральна 101330074 1 260759,00 

Огорожа  дит. Майданчик  101330072 1 40720,00 

Фонтан (сквер Горького) 101330070 1 2100,00 

Пергала 101330071 1 15000,00 

Пам'ятник Т.Г.Шевченка  101330029 1 101150,00 

Cтелла Чорноб АС  101330031 1 30000,00 

Пам'ятний знак учасникам 

першої світової війни  

101330184 1 18000,00 

Гараж, який входить в комплекс 

Будівлі кінотеатру по вул. Л. 

Українки, 27 (70,4 кв.м. або 6,8% 

від загальної площі   

101310053 1 9913,00 

Рахунок 1016    

Зупинка  101600036 1 14000,00 

Гойдалка "Ракета 101600037 1 14100,00 

Гойдалка для дит. майд. К. 

Салтикова(лісництво) 

101600038 1 15600,00 

Гойдалка для дит. Майд. Робоча 101600039 1 15600,00 

Гойдалка для дит. Майд. 

Стаханова 

101600040 1 15600,00 



 

Гойдалка для дит. Майд. Нагорна 101600041 1 8700,00 

Гойдалка для дит. Майд. Нова 

пошта 

101600042 1 9100,00 

Металева констр Глобус 101600043 1 16500,00 

Всього   1167249 

   

 2. Створити наступну комісію по передачі матеріальних зазначених в п.1 цього 

рішення в наступному складі: 

- Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії: 

- Борденюк В.М. – завідувач сектору з юридичних питань виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

- Вівіч Т.І.- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

- Даскалєску О.Є. – керівник управління майном комунальної власності та 

забезпечення благоустрою міста Татарбунарської міської ради; 

- Райчева М.О. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) міської ради. 

 

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

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

обліку. 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект рішення  підготовлено   відділом      

бухгалтерського  обліку виконавчого  

комітету Татарбунарської  міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішення Татарбунарської міської ради від 22.02.2016 року № 60-VII «Про 
затвердження куплі-продажу комунального майна нежитлової будівлі (бувша 
водокачка) розташованого за адресою м. Татарбунари вул.. 23 Серпня,1Б», договору 
куплі-продажу нежитлової будівлі що розташована за адресою м. Татарбунари, вул. 23 
Серпня № 1-Б від 08.04.2016 року, квітанцій про сплату коштів в АТ «Ощадбанк» № 
61  від 27.05.2015 року на суму 14695 грн. та № 6 від 05.04.2016 року на суму 1027грн.  

ВИРІШИЛА: 

1. Зняти з балансу виконавчого комітету Татарбунарської  міської ради наступні 

матеріальні активи: 

 № найменування Рахунок 

обліку 

інвен.№ кількість Балансовою 

вартістю, 

грн.  

1. Нежитлова будівля 

(бувша водокачка) 

розташованої за адресою 

м. Татарбунари вул. 23 

Серпня 1,Б (споруда 

Каптаж) 

1013 101310056 1 2100 

 Всього   1 2100 

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

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

обліку. 

Міський голова        Глущенко А.П. 

       

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект рішення  підготовлено   відділом   бухгалтерського  обліку виконавчого  

комітету Татарбунарської  міської ради 

Про  зняття з балансу виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради 

нежитлової будівлі (бувша водокачка) 

розташованої за адресою м. Татарбунари 

вул. 23 Серпня 1,Б (споруда Каптаж) 



 

10 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про встановлення туристичного  

збору  на 2021 рік 

 

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

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

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

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

Податкового  кодексу  України  та деяких  інших законодавчих  актів  України  щодо 

покращення  адміністрування  та перегляду  ставок окремих  податків  і  зборів»  

Татарбунарська міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення  про встановлення  туристичного збору  на 2021  рік 

(згідно додатку 1). 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету фінансів, соціально - економічного розвитку, 

планування та обліку. 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

       

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

 

Проект рішення підготовлено виконавчим 

комітетом (апаратом) міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до рішення  Татарбунарської      міської ради 

«Про встановлення туристичного збору на  

2021 рік» від   ___.06.2020   року №____-VІІ 

 

 

Положення про механізм справляння та порядок сплати туристичного 

збору 

 

1. Загальні   положення  

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

до міського  бюджету. 

 

2. Платники збору 

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

громадянства, які прибувають на територію  м. Татарбунари та отримують 

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

залишити місце перебування в зазначений строк. 

 

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 

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

території  Татарбунарської міської ради; 

б) особи, які прибули у відрядження; 

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

дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

д) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

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

оздоровлення, реабілітацію  до лікувально-профілактичних,   фізкультурно-

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

практику  та акредитацію   Міністерства  охорони  здоров’я України;  

з)  діти віком  до 18 років; 

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

санаторні заклади.  

2.3 Ведення обліку платників  туристичного збору  покладається на 

контролюючі органи. 

 

3. База справляння збору  

3.1. Базою справляння  збору  є загальна кількість  діб тимчасового  

розміщення   у місцях проживання  (ночівлі),  визначених підпунктом  5.3 

пунктом 5 цього Положення. 

3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи 

побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи 

білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на 



 

в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, 

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

 

4. Ставка збору 

Ставка  встановлюється у розмірі  0,5  відсотка  від розміру мінімальної 

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

для однієї  особи  за   одну  добу  тимчасового розміщення  особи  у місцях  

тимчасового  розміщення  (ночівлі) визначеної пунктом 2 цього  Положення. 

 

5. Податкові агенти 

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

справляння, обчислення та перерахування туристичного збору до міського 

бюджету від імені та за рахунок коштів платника збору. 

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

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

податків. 

5.3. Справляння збору здійснюється податковими агентами: 

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

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

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

курортних  закладів; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб  з метою  їх тимчасового розміщення  на   поселення у що 

належать   фізичним особам  на праві власності або на праві користування  за 

договором найму (житловий  будинок, прибудова до житлового будинку, 

квартира,  котедж,  кімната,   садовий будинок,  дачний будинок, будь-які  інші  

об’єкти, що використовуються  для  тимчасового проживання  (ночівлі) ; 

в) юридичними особами, які уповноважуються  міською радою  справляти  

збір   на умовах договору, укладеного  з  Татарбунарською міською радою. 

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

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

податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового 

агента туристичного збору в органі державної податкової служби за 

місцезнаходженням підрозділу. 

 

6. Особливості справляння збору  

 Платники збору   сплачують  суму збору  авансовим внеском  перед 

тимчасовим розміщенням  у місцях проживання  (ночівлі) податковим  агентам, 

які справляють  збір,  пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і 

зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на 

проживання. 

   

7. Податковий період      

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

  



 

8. Порядок сплати збору 

8.1. Збір сплачується податковими  агентами за своїм  місцезнаходженням 

до бюджету Татарбунарської міської ради щоквартально, у визначений  для  

квартального  звітного (податкового)  періоду строк   та  відповідно до  

податкової декларації  за  звітний (податковий)   квартал    за   

місцезнаходженням  податкових  агентів.  

8.2. До міського бюджету зараховується 100% туристичного збору. 

 

9. Відповідальність 

9.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність 

сплати збору до міського бюджету покладається на податкових агентів-платників 

туристичного збору у відповідності до Податкового кодексу України  від 

02.12.2010 р. № 2755-VІ. 

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

подав податкову декларацію туристичного збору, а також не сплатив суму 

самостійно визначеного грошового зобов’язання протягом строків, визначених 

чинним законодавством України, накладаються штрафні санкції у розмірах, 

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

9.3. Після закінчення встановлених чинним законодавством України строків 

погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу 

нараховується пеня у відповідності до Податкового кодексу України  від 

02.12.2010 р.  № 2755-VІ. 

 

10. Контроль. 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету фінансів, соціально - економічного розвитку, 

планування та обліку.  

 

Міський голова                 А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про встановлення ставки збору за місця паркування 

транспортних засобів на території Татарбунарської 

міської ради на 2021 рік 

 

Керуючись статтею 268ˡ Податкового кодексу України № 2755-IV від 02.12.2010 

року, пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року №1791- VІIІ, Татарбунарська міська рада: 
 

В И Р І Ш И Л А : 

                                                                                                                                                                                                                                            

        1. Встановити на 2021 рік на території Татарбунарської міської ради ставки збору 

за місця паркування транспортних засобів за кожний день провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі 

земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у 

розмірі 0,035 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року, щодо земельної ділянки, яка згідно з рішенням 

Татарбунарської міської ради, спеціально відведена для забезпечення паркування 

транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах 

або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх 

частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі 

земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів,. 

 2.  Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 
           

         3. Направити копію цього рішення територіальному підрозділу Державної 
фіскальної служби протягом 5 днів з  дня його оприлюднення. 

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

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

обліку.  

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року. 

Міський голова        Глущенко А.П. 

       

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 



 

12 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про встановлення транспортного податку на території 

Татарбунарської міської ради, щодо граничного розміру 

транспортного податку на 2021 рік 

  

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтями 7, 12, 267 

Податкового кодексу України, Законом України  «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 

року №1797- VІIІ,  пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на 2021 рік на території Татарбунарської міської ради 
транспортний податок, для легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не 
більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 
розмірів мінімальної заробітної плати, у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий 
автомобіль. 

 

2.  Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 
           
       3. Направити копію цього рішення територіальному підрозділу Державної 
фіскальної служби протягом 5 днів з  дня його оприлюднення. 

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

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

обліку.  

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року. 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

       

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект рішення підготовлено виконавчим комітетом (апаратом) міської ради 

 

 

                                                                         



 

                                                                              13 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про встановлення фіксованих ставок 

єдиного податку для фізичних осіб-

підприємців  на 2021 рік 

 

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

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

від 02.12.2010   Татарбунарська міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити  на 2021 рік  фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-

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

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

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на                   1 

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

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

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

року, з розрахунку на календарний місяць. 

 

2. Забезпечити оприлюднення  цього рішення на  інформаційному стенді   

міської ради  та   в  районній газеті  «Татарбунарський вісник». 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету фінансів, соціально - економічного розвитку, 

планування та обліку. 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

       

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект рішення підготовлено виконавчим комітетом (апаратом) міської ради 

 

 

 

 



 

                                                                                     14 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження Положення про порядок 

проведення земельних торгів (аукціонів) на 

території Татарбунарської міської ради 

 

Керуючись главою 21 Земельного кодексу України, пунктами 30,34 частини першої 

статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

Татарбунарська міська рада Татарбунарського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити у першому читанні «Положення про порядок проведення земельних 

торгів (аукціонів) на території Татарбунарської міської ради», згідно з додатком 1. 

2.Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації ы на стенды мыськоъ 

ради та внести на розгляд наступного пленарного засідання сесії  міської ради у 

порядку розгляду та затвердження регуляторних актів. 
         
        3. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет (апарат) 
Татарбунарської міської ради. 

 
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Додаток №1 

до рішення  

Татарбунарської міської 

ради від              2020 №       

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення земельних торгів (аукціонів) 

на території Татарбунарської міської ради 

 

Положення про порядок проведення земельних торгів (аукціонів) (далі – 

Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу 

України, Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», інших нормативно-

правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні. 

Це Положення визначає порядок підготовки, організації та проведення 

земельних торгів у формі аукціону для продажу вільних від забудови земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності на території 

Татарбунарської міської ради юридичним та фізичним особам з метою набуття ними 

права власності або права оренди землі. 

1. Загальні положення 

1.1. Наведені в цьому Положенні терміни вживаються у значенні: 

Земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним 

місцем розташування, з визначеними щодо неї правами, що належить до комунальної 

власності територіальної громади. 

Земельні торги (аукціон) – спосіб продажу земельних ділянок комунальної 

власності та/або прав на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис) на конкурентних 

засадах, за яким право власності або право оренди на земельну ділянку набуває 

учасник (покупець), який запропонував найвищу ціну, зафіксовану в ході проведення 

земельних торгів та зобов'язався виконати всі умови аукціону. 

Організатор земельних торгів – Татарбунарська міська рада. 

Виконавець земельних торгів (ліцитатор) – юридична чи фізична особа, яка має 

ліцензію на проведення земельних торгів, визначена організатором на конкурсних 

засадах та діє на підставі договору про проведення продажу об’єкта торгів на аукціоні 

з організатором земельних торгів. 

Умови аукціону – визначені міською радою умови продажу права власності або 

права оренди на земельну ділянку, які містять вимоги щодо майбутнього 

http://www.ts.lica.com.ua/index.php?p=0&amp;base=1&amp;menu=8&amp;u=1&amp;type=0
http://www.ts.lica.com.ua/index.php?p=0&amp;base=1&amp;menu=333&amp;u=1&amp;type=0
http://www.ts.lica.com.ua/index.php?p=0&amp;base=1&amp;menu=40454&amp;u=1&amp;type=1


 

використання земельної ділянки в інтересах територіальної громади міста або на 

засадах співпраці з територіальною громадою міста. 

Лот – земельна ділянка, що виставляється для продажу чи надання в оренду на 

земельних торгах з кількісними та якісними характеристиками або прав на неї. 

Стартова ціна – ціна земельної ділянки або прав на неї, з якої розпочинається 

продаж лота на аукціоні. 

Продажна ціна лота – ціна, яка формується виходячи з експертної оцінки 

земельної ділянки і не може бути меншою від неї, або річна орендна плата, яка 

формується, виходячи з нормативної грошової оцінки земельної ділянки і не може 

бути меншою трикратного розміру земельного податку. 

Ціна продажу – фіксована ціна продажу земельної ділянки або прав на неї, 

сплачена покупцем. 

Вільні земельні ділянки – земельні ділянки несільськогосподарського 

призначення, не надані у власність чи користування, вільні від забудови та прав третіх 

осіб. 

Об’єкт нерухомого майна (нерухоме майно, нерухомість) – земельні ділянки, а 

також об’єкти, розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), 

переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. 

Оренда землі – засноване на договорі строкове, платне володіння і користування 

земельною ділянкою, необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності. 

Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими 

регулюється планування, забудова та інше використання територій (схема планування, 

генплан, детальний план територій, план червоних ліній, проект забудови території, 

проект розподілу території тощо). 

Заявник – суб’єкт підприємницької діяльності, а також фізична особа, які у 

встановлений цим Положенням термін подали заяву про участь в земельних торгах. 

Комісія з вибору земельних ділянок – орган, який утворюється Татарбунарською 

міською радою для вибору та внесення земельних ділянок до переліку, підготовки 

лотів до продажу та здійснення інших організаційних заходів. 

Оголошення про земельні торги – опублікування на офіційному сайті інформації 

про продаж чи надання в оренду земельних ділянок на земельних торгах, яке 

здійснюється в порядку та строки, визначені статті 137 Земельного кодексу України. 



 

Реєстраційний внесок – кошти, що сплачуються заявником за реєстрацію його 

учасником аукціону та спрямовуються на покриття витрат з організації і проведення 

аукціону. 

Гарантійний внесок – кошти, що сплачуються покупцями на підтвердження 

платоспроможності та забезпечення подальшого виконання платіжних зобов'язань 

щодо придбання земельної ділянки. 

Учасник земельних торгів – фізична або юридична особа, яка подала виконавцю 

земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137 Земельного кодексу 

України, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі 

реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право 

власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.  

Переможець земельних торгів – учасник, який запропонував найвищу ціну чи 

розмір орендної плати відповідно до критеріїв, оголошених до початку земельного 

аукціону, або за рівних умов – найвищу ціну чи розмір орендної плати. 

Протокол аукціону – офіційний документ, що складається за результатами 

земельних торгів. 

1.2. Організаційно-правовими засадами цього Положення є: 

- проведення земельних торгів з продажу у власність чи надання в оренду фізичним 

особам,   суб’єктам    підприємницької    діяльності    земельних    ділянок 

комунальної власності; 

- проведення земельних торгів щодо набуття права оренди земельних ділянок для 

реалізації інвестиційних проектів. 

1.3. Продаж земельних ділянок комунальної власності фізичним та юридичним 

особам здійснюється на конкурентних засадах, крім викупу земельних ділянок, на 

яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок та 

земельних ділянок, на які поширюється вимоги пункту 2 статті 134 Земельного 

кодексу України. 

1.4. На підставі звернень фізичних та юридичних осіб або з ініціативи 

уповноважених органів Татарбунарської міської ради, депутатів та депутатських 

комісій міської ради, формується перелік вільних земельних ділянок, які можуть бути 

продані у власність або надані в оренду на земельних торгах. 

1.5. Список затверджується міською радою. Перелік таких ділянок оприлюднюється 

на офіційному веб-сайті міської ради та може змінюватися і доповнюватися. 

1.6. Об’єктами аукціону є вільні земельні ділянки комунальної власності, які не 

мають жодних обтяжень і призначені для використання, переважно, в комерційних 

цілях. Земельні ділянки, визначені міською радою під забудову повинні відповідати 

затвердженій містобудівній документації. 

1.7. Пріоритетними об’єктами земельних торгів щодо набуття права оренди на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print#n1318


 

земельну ділянку – є вільні земельні ділянки комунальної власності, які згідно 

генерального плану забудови заплановані під багатоповерхову (багатоквартирну) 

житлову забудову. 

2. Організатор земельних торгів 

2.1. Організатором земельних торгів є Татарбунарська міська рада. 

2.2.   Функції щодо організації аукціонів покладаються на її виконавчий орган, а саме 

на відділ земельних відносин виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської 

ради в особі начальника відділу, який відповідно до даного Положення виконує 

підготовку, організацію та супроводження оголошених земельних торгів. 

2.3.  Для фінансового забезпечення підготовки лотів, які будуть пропонуватись для 

продажу на земельних торгах у міському бюджеті щорічно передбачаються необхідні 

кошти. 

3. Комісія з вибору земельних ділянок 

3.1.  Для забезпечення підготовки пропозицій щодо добору земельних ділянок або 

прав на них, проведення земельних торгів (аукціонів) міська рада створює та 

затверджує склад комісії з вибору земельних ділянок, продаж яких пропонується 

окремими лотами на земельних торгах (аукціонах). 

3.2.  До складу комісії входять: 

- голова комісії – перший заступник міського голови; 

- секретар комісії – начальник відділу земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради; 

- члени комісії: 

- голова (або делегована особа) постійно діючої депутатської комісії з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища; 

- голова (або делегована особа) постійно діючої депутатської комісії з 

будівництва, управління комунальною власністю, транспорту та зв’язку ;  

- голова (або делегована особа) постійно діючої депутатської комісії  з питань 

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

територіальних громад та соціальних питань. 

3.3. Комісія здійснює роботу в формі засідань. Засідання комісії є правомочними за 

умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів комісії. 

3.4. Рішення комісії приймаються більшістю голосів від її загального складу і 

оформлюються протоколами, що підписуються головою та секретарем комісії. 

3.5. Комісія готує пропозиції з урахуванням результатів проведеного аналізу 

інвестиційної привабливості землевпорядної і містобудівної документації, звернень 

фізичних та юридичних осіб щодо намірів отримання земельної ділянки для забудови. 

3.6. Організаційно-технічне забезпечення роботи комісії здійснює виконавчий 



 

комітет міської ради. 

3.7. Для участі у роботі комісії можуть бути запрошені фахівці у сфері землеустрою, 

містобудування та права. 

4. Підготовка земельних торгів (аукціонів) 

4.1. Формування переліку земельних ділянок, продаж яких пропонується на 

земельних торгах (аукціонах) здійснюється комісією з вибору таких ділянок за 

пропозиціями, які узагальнюються та подаються на розгляд комісії з вибору 

земельних ділянок виконавчого органу міської ради. 

4.2. Підготовлений перелік земельних ділянок, за результатами засідання комісії з 

вибору таких ділянок, вноситься до проекту рішення міської ради та оприлюднюється 

на офіційному веб-сайті міської ради, з метою отримання можливих пропозицій та 

зауважень на термін 30 днів з дня оприлюднення. Проект виноситься на розгляд 

пленарного засідання міської ради для його затвердження. 

4.3. До кожної земельної ділянки внесеної до переліку вказується її орієнтовний  

розмір, місце знаходження, цільове призначення, інвестиційні чи інші вимоги щодо її 

використання, якщо такі встановлюються. 

4.4. На підставі затвердженого переліку земельних ділянок, які пропонуються для 

продажу на земельних торгах (аукціонах), організатор земельних торгів або їх 

виконавець на підставі договору з організатором торгів, який визначений рішенням 

міської ради, готує відповідні лоти. 

4.5. Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає: 

- виготовлення, погодження та затвердження в установленому порядку 

документації із землеустрою та містобудівної документації (детальні плани території), 

яка має містити графічні зображення кожної земельної ділянки; 

- державну реєстрацію земельних ділянок; 

- державну реєстрацію речового права на земельну ділянку; 

- отримання витягу про нормативно грошову оцінку земельної ділянки відповідно 

до Закону України «Про оцінку земель», у разі продажу на земельних торгах права 

оренди на неї; 

- проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону 

України «Про оцінку земель», крім випадків продажу на земельних торгах права 

оренди на неї; 

- встановлення стартового розміру річної орендної плати, який не може бути 

меншим 8 (восьми) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

4.6. Підготовка та фінансування лотів до проведення земельних торгів здійснюється 

організатором земельних торгів або їх виконавцем на підставі договору з 

організатором торгів. 

 

 



 

5. Проведення земельних торгів (аукціонів) 

5.1. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних 

торгів та виконавцем земельних торгів. 

5.2. Вибір виконавця земельних торгів, закупівля послуг з виконання робіт із 

землеустрою, оцінки земель, послуг з розроблення містобудівної документації у 

процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або 

прав на них на земельних торгах, проводяться у порядку, визначеному законодавством 

про здійснення публічних закупівель. 

5.3. Фінансування підготовки лотів, організації та проведення земельних торгів 

здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем на підставі договору, 

укладеного між ними, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників 

земельних торгів. Витрати здійснені організатором земельних торгів або їх 

виконавцем на підготовку лотів та проведення земельних торгів, відшкодовуються 

переможцем земельних торгів за кожним лотом. 

5.4. Організатор земельних торгів передає виконавцю документацію щодо кожного 

лота. 

5.5. Виконавець земельних торгів публікує інформацію про лоти на офіційному веб-

сайті уповноваженого органу, що реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин. Інформація повинна містити такі дані: 

- місцезнаходження та розміри земельних ділянок, згідно з кадастровим планом; 

- цільове та функціональне призначення земельних ділянок, встановлені обтяження 

і обмеження права на них; 

- стартову ціну земельних ділянок; 

- умови участі в земельних торгах та умови їх проведення; 

- розмір реєстраційного та гарантійного внеску і порядок їх сплати; 

- строк оплати лота переможцем; 

- строк, на який пропонується здійснити продаж права на земельні ділянки, розмір 

орендної плати; 

- час та місце проведення земельних торгів, дата початку та закінчення прийому 

документів для осіб, що бажають взяти участь в аукціоні; 

- назву, адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, в якої можна 

ознайомитись з документацією на земельну ділянку. 

5.6. Виконавець земельних торгів отримує та реєструє заяви на участь в земельних 

торгах, але не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення. 

5.7. Виконавець проводить та підбиває підсумки земельних торгів. 

5.8. Результати торгів оформляються протоколом земельних торгів. 

5.9. Безпосередньо, в день проведення торгів, між організатором земельних торгів та 

його переможцем укладається договір купівлі-продажу земельної ділянки у власність 

чи права її оренди, який нотаріально посвідчується. 



 

5.10. Договором купівлі-продажу земельної ділянки визначаються умови проведення 

розрахунків та умови реєстрації права власності чи права оренди земельної ділянки. 

Зокрема, переможець торгів протягом трьох банківських днів, а виконавець торгів 

протягом семи банківських днів сплачують на рахунок Татарбунарської міської ради  

кошти, визначені Протоколом земельних торгів; 

5.11. Право власності чи право оренди земельної ділянки оформляється за 

результатами проведених торгів та підлягає державній реєстрації в порядку, 

визначеному законодавством. 

6. Встановлення результатів земельних торгів (аукціонів) 

6.1. Земельні торги вважаються такими, що відбулися у випадку підписання договору 

купівлі-продажу права власності чи права користування земельної ділянки. 

6.2. Земельні торги можуть бути скасовані, визнані такими, що не відбулися, чи їх 

результати можуть бути анульовані. 

6.3. Скасування земельних торгів може відбутися за ініціативи організатора до їх 

проведення у випадку надходження документів, які тягнуть за собою внесення змін до 

землевпорядної чи земле оціночної документації, або встановлення заборони на 

відчуження чи передачу в користування земельної ділянки. 

6.4. Земельні торги можуть бути визнані такими, що не відбулися у разі: 

- відсутності учасників або наявності лише одного зареєстрованого учасника по 

конкретному лоту (крім проведення повторних торгів); 

- якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної 

ділянки по лоту; 

- відмови переможця аукціону від підписання протоколу за результатами торгів. 

6.5. Рішення   про   визнання земельного   аукціону   таким,    що    не відбувся, 

приймає виконавець земельних торгів в день його проведення. Виконавець земельних 

торгів у три денний термін з моменту виникнення підстав для визнання аукціону 

таким, що не відбувся, повідомляє про це організатора земельних торгів. 

6.6. Результати торгів анулюються організатором земельних торгів у разі відмови 

переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди земельної 

ділянки, а також у разі несплати в установлений цим Положенням строк належної 

суми за придбаний лот. 

6.7. Рішення про анулювання земельних торгів організатор приймає впродовж п’яти 

робочих днів після виникнення підстав для анулювання. У разі прийняття рішення про 

анулювання торгів гарантійні внески не повертаються у випадках, передбачених 

пунктом 5 статті 138 Земельного кодексу України. 

6.8. Спори щодо визнання результатів аукціонів недійсними вирішуються в судовому 

порядку. 

6.9. В разі визнання аукціону таким, що не відбувся, або анулювання результатів 

торгів, відділ земельних відносин виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської  



 

міської ради, на якого цим Положенням покладені функції організації аукціонів, не 

раніше ніж через місяць та не пізніше ніж через шість місяців подає до виконавця 

земельних торгів інформацію щодо повторного проведення аукціону відповідно до 

вимог цього Положення. 

6.10. До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які 

не сплатили в установлений строк належної суми за придбаний лот чи відмовилися від 

підписання протоколу із зазначенням результатів торгів. 

6.11. Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного 

учасника і для участі у повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він 

має право придбати земельну ділянку або набути право користування нею за 

стартовою ціною, визначеною відповідно до частини четвертої статті 136 Земельного 

кодексу України. 

7. Оприлюднення результатів земельних торгів (аукціонів) 

7.1. Організатор земельних торгів не пізніше п’яти робочих днів після проведення 

торгів надає інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин інформацію про результати земельних 

торгів за кожним лотом окремо для її оприлюднення на їх офіційному веб-сайті. 

7.2. Інформація про продані земельні ділянки із зазначенням місця розташування, 

площі, кадастрового номера та цільового використання кожної земельної ділянки, 

ціни за якою продано лот, або розмір річної орендної плати за користування 

земельною ділянкою, строку на який продано право на земельну ділянку, інвестиційні 

та інші зобов’язання покупця, якщо такі були передбачені умовами аукціону, 

розміщується на офіційному сайті Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналіз регуляторного впливу 

проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок 

проведення земельних торгів (аукціонів) на території Татарбунарської 

міської ради» 

 

Назва регуляторного акта: проект рішення міської ради «Про затвердження 

Положення про порядок проведення земельних торгів (аукціонів) на території 

Татарбунарської міської ради.» . 

 

Регуляторний орган: Татарбунарська міська рада. 

 

Розробник документа: Татарбунарська міська рада 

 

 1. Проблемні питання, які пропонується розв’язати шляхом  регулювання : 

 

         Відповідно до пункту 1 статті 134 глави 21 Земельного кодексу України 

право власності або право оренди на земельні ділянки державної чи комунальної 

власності, у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна 

державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на 

конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною 

другою цієї статті. 

 

       Існуюча проблема пов’язана із відсутністю реальних механізмів та порядку 

підготовки, організації та проведення земельних торгів у формі аукціону для 

продажу вільних від забудови земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення комунальної власності на території Татарбунарської міської ради 

юридичним та фізичним особам з метою набуття ними права власності або права 

оренди землі та   забезпечення доступу широкого загалу до цієї інформації. 

 

       Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність 

органу місцевого самоврядування міста щодо з підготовки, організації та 

проведення земельних торгів у формі аукціону для продажу прав на вільні від 

забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності на території Татарбунарської міської ради юридичним та фізичним 

особам з метою набуття ними права власності або права оренди землі та   

забезпечення доступу широкого загалу до інформації щодо порядку продажу  

відповідно до вимог Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України. 

           

        Рішенням передбачається затвердити порядок підготовки, організації та 

проведення земельних торгів у формі аукціону для продажу вільних від забудови 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності 

на території Татарбунарської міської ради юридичним та фізичним особам з 

метою набуття ними права власності або права оренди землі відповідно до 

існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого 

самоврядування. 



 

 

            2. Цілі  регулювання: 

 

 -      запровадження єдиного порядку підготовки, організації та проведення 

земельних торгів у формі аукціону для продажу вільних від забудови земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності на 

території Татарбунарської міської ради юридичним та фізичним особам з метою 

набуття ними права власності або права оренди землі (далі Порядку); 

 -         підвищення ефективності господарської діяльності через чітке 

визначення Порядку; 

-          забезпечення надходжень до місцевого бюджету; 

-         забезпечення балансу інтересів між суб’єктами підприємництва, 

фізичними особами та органами місцевої влади щодо формування прозорого 

середовища у питаннях відчуження земель комунальної власності 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 регулюван-

нями         

Спосіб оцінюється 

як такий, що не в 

повній мірі забезпечує 

вимоги ЗК 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  

порядку підготовки, 

організації та 

проведення земельних 

торгів у формі 

аукціону для продажу 

вільних від забудови 

земельних ділянок 

несільськогосподарськ

ого призначення 

комунальної власності 

на території 

Татарбунарської 

міської ради 

юридичним та 

фізичним особам з 

метою набуття ними 

права власності або 

права оренди землі . 

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  

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 Конституції України, Земельного 

кодексу України та Цивільного кодексу України; 

       -  створення комісії з вибору земельних ділянок; 

       -  після отримання інформації щодо вільних земельних ділянок комісія надає їх 

список на затвердження міською радою. Перелік таких ділянок оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті міської ради і може змінюватися і доповнюватися; 

       -    виготовлення, погодження та затвердження в установленому порядку 

документації із землеустрою та містобудівної документації (детальні плани території), 

яка має містити графічні зображення кожної земельної ділянки; 

      - державна реєстрація земельних ділянок в Держгеокадастрі; 

      - державна реєстрація речового права на земельну ділянку; 

       - отримання витягу про нормативно грошову оцінку земельної ділянки, у разі 

продажу на земельних торгах права оренди на неї; 

       - проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону 

України «Про оцінку земель», крім випадків продажу на земельних торгах права 

оренди на неї; 

      - встановлення стартового розміру річної орендної плати, який не може бути 

меншим 8 (восьми) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;  

     - на підставі затвердженого переліку земельних ділянок, які пропонуються для 

продажу на земельних торгах (аукціонах), організатор земельних торгів або їх 

виконавець (який визначається рішенням міської ради) готує відповідні лоти; 

     - виконавцем земельних торгів є суб'єкт господарювання, який уклав з 

організатором земельних торгів договір про їх проведенння; 

    - учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала виконавцю 

земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, 

сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації 

учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи 

користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги; 

    - земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого 

укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної 

ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу 

ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, 

зафіксовану в ході проведення земельних торгів; 

на місцевому рівні.   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1318


 

    - витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх 

проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів. 

 

         5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акта. 

         - Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акт. 

         - Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а 

саме витрати на обстеження та складання переліку земельних ділянок, витрати на 

проведення землевпорядних робіт зі складання проектів землеустрою, витрати на 

оголошення про проведення конкурсів, торгів (аукціонів); витрати на проведення 

аукціонів. 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, 

центральний орган 

виконавчої влади з 

питань земельних 

ресурсів у галузі 

земельних відносин 

та його територіальні 

органи, 

реєстраційний відділ, 

землев 

1. Зростання рівня 

довіри як у 

підприємницькому 

середовищі так і 

серед громадян.  

2. Збільшення 

надходжень до 

міського бюджету. 

1. Збільшення аналітичної 

роботи (функціональних 

обов’язків), посадових осіб 

міської ради – витрати не 

прогнозуються.  

2. Додаткові витрати на надання 

оголошень. 

 

Суб’єкти 

господарювання, та їх 

об’єднання , фізичні 

особи            

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. 

1.Придбання газети в якій буде 

розміщено оголошення про 

перелік земельних ділянок  

комунальної власності право на 

які пропонується до продажу на 

конкурсних засадах (аукціон). 

2. Оплата послуг виконавців 

(установ) залучених до 

проведення торгів, з подальшим 

їх відшкодуванням переможцем 

земельних торгів   

3. Оплата послуг ліцензованих 

землевпорядних установ 

залучених  на конкурсних 



 

засадах до землевпорядних 

робіт з формування земельних 

ділянок за проектами 

землеустрою. 

 

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 Цивільного кодексу України, 

Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень». 

 8.2 Ефективність способів досягнення цілей: 

 Ефективність запропонованого регулювання забезпечуватиметься через 

додаткові надходження до міського бюджету внаслідок продажу на умовах 

відкритих торгів (аукціону) прав власності та прав оренди (суперфіцію. 

емфітевзису) на земельні ділянки комунальної власності. 

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 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про внесення змін до рішення Татарбунарської міської 

ради від 10.0.2020 року № 1032 – VII «Про затвердження 

плану роботи з підготовки проектів регуляторних актів на 

2020 рік та плану-графіку     

здійснення відстеження результативності  діючих   

регуляторних актів Татарбунарською міською радою на 

2020 рік»               

                                                

Керуючись пунктом 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», враховуючи службову записку начальника відділу 

земельних відносин виконавчого комітету Татарбунарської міської ради Катанова І.В., 

Татарбунарська міська рада   

 

ВИРІШИЛА:  

 

1.Внести зміни до додатку 1 рішення Татарбунарської міської ради від 10.0.2020 

року № 1032 – VII «Про затвердження плану роботи з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік та плану-графіку  здійснення відстеження 

результативності  діючих  регуляторних актів Татарбунарською міською радою на 

2020 рік», а саме: 

 

У додатку 1 доповнити пунктом 6: 

 
6. Про затвердження 

Положення про порядок 
проведення земельних 
торгів (аукціонів) на 
території Татарбунарської 
міської ради. 

Визначення порядку 
проведення земельних 
торгів (аукціонів) на 
території 
Татарбунарської 
міської ради. 

2 півріччя 

2020 року 

начальник 
відділу 
земельних 
відносин 
виконавчого 
комітету 
Татарбунарс
ької міської 
ради 
Катанов І.В. 

2.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. 
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У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Татарбунарського району Одеської області 

       Сорок третя сесія  VIІ скликання 

Код згідно з КОАТУУ 5125010100 

 

  РІШЕННЯ 

Про встановлення ставок земельного податку, пільг зі 

сплати земельного податку та ставок орендної плати за 

землю на 2021 рік на території Татарбунарської міської ради   

 

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

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

України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів 

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

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

майно, відмінне від земельної ділянки», рішенням Татарбунарської міської ради від 

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

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

Татарбунарської міської ради», Татарбунарська міська рада Татарбунарського району 

Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на 2021 рік на території Татарбунарської міської ради: 

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1; 

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

додатком 2; 

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

2.  Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації. 
           
       3. Направити копію цього рішення територіальному підрозділу Державної 
фіскальної служби протягом 5 днів з  дня його оприлюднення. 

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

Татарбунарської міської ради. 

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року. 



 

                                                                                                                                      Додаток1 
 

          ЗАТВЕРДЖЕНО  

                рішенням Татарбунарської міської ради 

                                                                   від «    » червня 2020 року №       - VII 

 

СТАВКИ  

земельного податку
1
 

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію 

з 01 січня 2021 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

обла

сті 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

  51        51250         5125010100    місто Татарбунари та територія Татарбунарської 

міської ради 

1.Ставки податку: 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва

4
 

0,9500 0,9500   

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва

4
 

(багаторічні насадження в віці плодоношення)
 

0,4000 0,4000   

01.02 Для ведення фермерського 
господарства

4 

0,9500 0,9500   



 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

 

01.02 Для ведення фермерського 
господарства

4 (багаторічні насадження в віці 

плодоношення)
 

0,4000 0,4000   

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства

4
 

0,9500 0,9500   

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства

 4 

(багаторічні насадження в віці плодоношення)
 

0,4000 0,4000   

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства

4
 

1,0000 1,0000 

 
  

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства

4  

(багаторічні насадження в віці плодоношення)
 

1,0000 1,0000 

 
  

01.05 Для індивідуального садівництва
4
 1,0000 1,0000   

01.06 Для колективного садівництва
4
 1,0000 1,0000   

01.07 Для городництва
4
 1,0000 1,0000   

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

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

01.10 Для пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства  

1,0000 1,0000   

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

1,0000 1,0000   

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків 
сільськогосподарської продукції  

1,0000 1,0000   

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

1,0000 1,0000   



 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

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

1,0000 1,0000   

02 Землі житлової забудови 

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

4
 

0,0500 0,0500   

02.02 Для колективного житлового 
будівництва

4
 

0,0500 0,0500   

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку 

0,0500 0,0500   

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання  

0,0500 0,0500   

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів  

1,0000 1,0000   

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

1,0000 1,0000   

02.07 Для іншої житлової забудови   0,0500 0,0500   

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

0,0500 0,0500   

02.09 Для будівництва і обслуговування 

паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови 

 

1,0000 1,0000   

02.10 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового 

0,0500 0,0500   



 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової 
інфраструктури 

03 Землі громадської забудови  

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

4
 

0,0500 0,0500   

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти

4
 

0,0500 0,0500   

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

4 
(державних і 

комунальних)  

0,0500 0,0500   

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

3,0000 3,0000   

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель релігійних організацій

4
 

1,5000 1,5000   

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських організацій

4
 

1,5000 1,5000   

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування

4
 

0,0500 0,05000   

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних 
організацій та органів

4
 

1,5000 1,5000   

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   



 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових 
установ  

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

1,0000 1,0000   

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

0,0500 0,0500   

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування   

1,5000 1,5000   

03.14 Для розміщення та постійної 
діяльності органів ДСНС

4
 

0,0500 0,0500   

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови   

1,5000 1,5000   

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

1,0000 1,0000   

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

3,0000 3,0000   



 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників  

0,0500 0,0500   

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників

4
 

0,0500 0,0500   

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків

4
 

0,0500 0,0500   

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів

4
 

0,0500 0,0500   

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

0,0500 0,0500   

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

0,0500 0,0500   

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

0,0500 0,0500   

04.08 Для збереження та використання 
заказників  

0,0500 0,0500   

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

0,0500 0,0500   

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи  

0,0500 0,0500   

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

0,0500 0,0500   

05 Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких 
є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для 

збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, 
освітньої та виховної роботи)                      0,0500         0,0500 

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



 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів

4
 

0,0500 0,0500   

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих 
закладів

4
(приватних) 

1,0000 1,0000   

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

1,0000 1,0000   

06.03 Для інших оздоровчих цілей  1,0000 1,0000   

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

1,0000 1,0000   

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення

4
 

1,0000 1,0000   

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

4
 

0,0500 0,0500   

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

4 

(приватних) 

1,0000 1,0000   

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

0,0500 0,0500   

07.04 Для колективного дачного 
будівництва   

0,0500 0,0500   

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

1,0000 1,0000   

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини   

0,0500 0,0500   



 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів  

0,0500 0,0500   

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення  

0,0500 0,0500   

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

0,0500 0,0500   

09 Землі лісогосподарського призначення 

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

0,0500 0,0500   

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

0,0500 0,0500   

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

0,0500 0,0500   

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами  

0,0200 0,0200   

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

0,0200 0,0200   

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

0,0200 0,0200   

10.03 Для експлуатації та догляду за 
смугами відведення  

0,0200 0,0200   

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 

0,0200 0,0200   



 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
водогосподарськими спорудами і 
каналами  

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

0,3000 0,3000   

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

0,0200 0,0200   

10.06 Для сінокосіння  1,0000 1,0000   

10.06 Для сінокосіння (які передані у 
користування фізичним особам, 
іншим субєктам підприємницької 
діяльності  або спільно з ними 
використовуються) 

1,0000 1,0000   

10.07 Для рибогосподарських потреб  0,3000 0,3000   

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

0,3000 0,3000   

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

1,0000 1,0000   

10.09 Для проведення науково-дослідних 
робіт  

0,0200 0,0200   

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

0,0200 0,0200   



 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

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

1,0000 1,0000   

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

0,0200 0,0200   

11 Землі промисловості 

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

1,5000 1,5000   

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

1,5000 1,5000   

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

1,5000 1,5000   

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

1,5000 1,5000   

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

1,5000 1,5000   



 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд залізничного 
транспорту 

1,5000 1,5000   

12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 
транспорту   

1,5000 1,5000   

12.03 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового 
транспорту   

1,5000 1,5000   

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

4
 

1,5000 1,5000   

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 
транспорту  

1,5000 1,5000   

12.06 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів трубопровідного транспорту  

1,5000 1,5000   

12.07 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського 
електротранспорту  

1,5000 1,5000   

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

1,5000 1,5000   

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого наземного 
транспорту  

1,5000 1,5000   

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 
12.11 та для збереження та 

1,5000 1,5000   



 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
використання земель природно-
заповідного фонду  

12.11 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів дорожнього сервісу 

3,0000 3,0000   

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

13.03 Для розміщення та експлуатації 
інших технічних засобів зв’язку  

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

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

4
 

0,0500 0,0500   

14 Землі енергетики 

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

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

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



 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної 
діяльності Збройних Сил

4
 

0,0500 

 

0,0500   

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

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.03 Для розміщення та постійної 
діяльності Держприкордонслужби

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.04 Для розміщення та постійної 
діяльності СБУ

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.05 Для розміщення та постійної 
діяльності Держспецтрансслужби

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.06 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби зовнішньої 
розвідки

4
 

0,0500 

 

0,0500   

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

4
 

0,0500 

 

0,0500   

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

0,0500 

 

0,0500   

15.09 Для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать 

до сфери управління МВС 

0,0500 0,0500   



 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

 

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

0,0500 0,0500   

16 Землі запасу  1,0000 

 

1,0000   

17 Землі резервного фонду  1,0000 

 

1,0000   

18 Землі загального користування
4
 1,0000 

 

1,0000   

18 Землі загального користування
4 

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

0,0500 0,0500   

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

0,0500 0,0500   

__________ 
1
 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених 

пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом 

ставки затверджуються  окремими додатками. 
2
 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів 

цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 

р. № 548. 
3
 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 

12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і 



 

зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими 

знаками після коми.  
4
 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, 

звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним 

податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України. 
 

2.Ставка земельного податку за земельні ділянки несільськогосподарського 

призначення, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від 

місцезнаходження), які перебувають у постійному користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної та комунальної форми власності) встановлюється у 

розмірі 6 відсотків від нормативної грошової оцінки землі.  

3. Ставка земельного податку за земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від 

місцезнаходження), які перебувають у постійному користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної та комунальної форми власності) встановлюється у 

розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки землі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Додаток 2 

 

                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської міської ради 

                                                               від «10» квітня 2020 р. №         - VII 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку
1
 

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію 

 з 01  січня  2021 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області 
Код 

району 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

51                       51250                5125010100                             місто Татарбунари 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

1.1. Від сплати земельного податку звільняються фізичні                 

та юридичні особи відповідно до статей 281, 282 

Податкового кодексу України. 

100 

1.2. Від сплати податку також звільняються відповідно до статті 

 283 Податкового кодексу України:  

1.2.1. заповідники, у тому числі історико-культурні, 

національні природні парки, заказники (крім мисливських), 

парки державної та комунальної власності, регіональні 

ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і 

зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та 

парки-пам'ятки садово- паркового мистецтва (коди: 04.01 – 

04.11, 05, 08.01-08.04); 

100 

1.2.2. дослідні господарства науково-дослідних установ і 

навчальних закладів сільськогосподарського профілю та 

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

 

100 



 

1.2.3. органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та 

організації, спеціалізовані санаторії України для 

реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові 

формування, утворені відповідно до законів України, 

Збройні Сили України та Державна прикордонна служба 

України, підрозділи Державної служби надзвичайних 

ситуацій, які повністю утримуються за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів або фондів: (коди: 03.01 

- 03.06, 03.11, 03.14, 04.01 - 04.05, 10.01 – 10.12, 12.04, 13.05, 

15.01 - 15.07, 15.09, 15.10); 

 

100 

1.2.4. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади 

України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі 

дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які 

знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій 

(коди: 06.01); 

 

100 

1.2.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, 

заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, 

соціального захисту, фізичної культури та спорту, які 

повністю утримуються за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів (коди: 06.01, 07.01-07.02); 

100 

1.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами із земельного податку, 

надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за 

такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) 

сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території. Ця норма 

не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх 

частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, 

дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і 

джерел фінансування. 

 

                                                                            

__________ 
1 

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, 

пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі 

встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги 

затверджуються окремо. 
 



 
 

 

             

 

Додаток 3 

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської міської ради 

                                                          від «____» червня 2020 р. №    - VII 

 

СТАВКИ  

оренди землі 

1.Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію 

з 01 січня 2021 року. 

 

2. Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

       51           51250   5125010100  місто Татарбунари та територія Татарбунарської 

міської ради 

3. Для земельних ділянок несільськогосподарського призначення в межах населеного 

пункту, які не мають кадастрового номеру, ставка оренди  збільшується в 1,5 раза, ніж 

в пункті 4, але не повинна перевищувати 12%. 

4.Ставки оренди землі: 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 

5,0000 5,0000   



 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
виробництва

4
 

01.02 Для ведення фермерського 
господарства

4 

 

5,0000 5,0000   

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства

4
 

5,0000 5,0000   

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства

4
 

5,0000 5,0000   

01.05 Для індивідуального садівництва 3,0000 3,0000   

01.06 Для колективного садівництва 3,0000 3,0000   

01.07 Для городництва 3,0000 3,0000   

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

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

01.10 Для пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства  

3,0000 3,0000   

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

3,0000 3,0000   

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків 
сільськогосподарської продукції  

3,0000 3,0000   

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

02 Землі житлової забудови 

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

3,0000 3,0000   



 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
ділянка) 

02.02 Для колективного житлового 
будівництва 

3,0000 3,0000   

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку 

3,0000 3,0000   

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання  

3,0000 3,0000   

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів  

3,0000 3,0000   

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

3,0000 3,0000   

02.07 Для іншої житлової забудови   3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

02.09 Для будівництва і обслуговування 

паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови 

 

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

03 Землі громадської забудови 

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

3,0000 3,0000   



 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти 

3,0000 3,0000   

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

 
(державних і 

комунальних) 

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель релігійних організацій 

3,0000 3,0000   

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських організацій 

3,0000 3,0000   

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування 

3,0000 3,0000   

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних 
організацій та органів 

3,0000 3,0000   

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

8,0000 8,0000   

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

8,2500 8,2500   

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

3,0000 3,0000   

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі (аптек) 

6,0000 6,0000   



 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

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

6,0000 6,0000   

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових 
установ  

4,0000 4,0000   

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

3,0000 3,0000   

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

3,0000 3,0000   

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

3,0000 3,0000   

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування   

4,0000 4,0000   

03.14 Для розміщення та постійної 
діяльності органів ДСНС 

3,0000 3,0000   

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови   

4,0000 4,0000   

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

3,0000 3,0000   

03.17 Для розміщення та експлуатації 4,0000 4,0000   



 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
закладів з обслуговування 
відвідувачів об’єктів рекреаційного 
призначення 

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників  

3,0000 

 

3,0000   

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників 

3,0000 3,0000   

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків 

3,0000 3,0000   

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів 

3,0000 3,0000   

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

3,0000 3,0000   

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

04.08 Для збереження та використання 
заказників  

3,0000 3,0000   

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

3,0000 3,0000   

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи  

3,0000 3,0000   

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

3,0000 3,0000   

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



 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

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

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів 

3,0000 3,0000   

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

3,0000 3,0000   

06.03 Для інших оздоровчих цілей  3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення 

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

3,0000 3,0000   

07.04 Для колективного дачного 
будівництва   

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини   

3,0000 3,0000   

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів  

3,0000 3,0000   

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення  

3,0000 3,0000   



 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

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

3,0000 3,0000   

09 Землі лісогосподарського призначення 

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

3,0000 3,0000   

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами  

3,0000 3,0000   

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

3,0000 3,0000   

10.03 Для експлуатації та догляду за 
смугами відведення  

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

3,0000 3,0000   

10.06 Для сінокосіння  3,0000 3,0000   

10.07 Для рибогосподарських потреб  3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

10.09 Для проведення науково-дослідних 3,0000 3,0000   



 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
робіт  

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

11 Землі промисловості 

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

3,0000 3,0000   

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

4,0000 4,0000   

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

10,0000 10,0000   

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

4,0000 4,0000   



 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

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

4,0000 4,0000   

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

3,0000 3,0000   

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд залізничного 
транспорту 

3,0000 3,0000   

12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 
транспорту   

3,0000 3,0000   

12.03 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового 
транспорту   

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього 
господарства (автостанції для 
перевезення пасажирів у 
міжміському сполученні) 

5,0000 5,0000   

12.04 Для розміщення та експлуатації 8,0000 8,0000   



 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього 
господарства (на автостанції під 
об’єктами торгівлі) 

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 
транспорту  

3,0000 3,0000   

12.06 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів трубопровідного транспорту  

3,0000 3,0000   

12.07 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського 
електротранспорту  

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних 
операцій (автостанції для 
перевезення пасажирів у 
міжміському сполученні, станції 
технічного обслуговуввання, мийки, 
щиномонтаж) 

5,0000 5,0000   

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних 
операцій (на автостанції під 
об’єктами торгівлі) 

8,0000 8,0000   

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого наземного 
транспорту  

3,0000 3,0000   



 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

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

3,0000 3,0000   

12.11 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів дорожнього сервісу 

4,0000 4,0000   

12.11 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів дорожнього сервісу 
(виключно автозаправні та 
газозаправні станції) 

8,2500 8,2500   

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

3,0000 3,0000   

13.01 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій 
(для станцій мобільного та/або 
супутникового зв’язку) 

12,0000 12,0000   

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

4,0000 4,0000   

13.03 Для розміщення та експлуатації 
інших технічних засобів зв’язку  

3,0000 3,0000   

13.03 Для розміщення та експлуатації 
інших технічних засобів зв’язку (для 
станцій мобільного та/або 
супутникового зв’язку) 

12,0000 12,0000   

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

3,0000 3,0000   

13.05 Для розміщення та постійної 3,0000 3,0000   



 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
діяльності Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту 
інформації України 

14 Землі енергетики 

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

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної 
діяльності Збройних Сил 

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

15.03 Для розміщення та постійної 
діяльності Держприкордонслужби 

3,0000 3,0000   

15.04 Для розміщення та постійної 
діяльності СБУ 

3,0000 3,0000   

15.05 Для розміщення та постійної 
діяльності Держспецтрансслужби 

3,0000 3,0000   

15.06 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби зовнішньої 
розвідки 

3,0000 3,0000   



 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

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

не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

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

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

15.09 Для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать 

до сфери управління МВС 

 

3,0000 3,0000   

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

3,0000 3,0000   

18 Землі загального користування 3,0000 3,0000   
 

¹Вид та код цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією 

видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 

липня 2010 р. № 548. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 питання порядку денного 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Татарбунарського району Одеської області 

       Сорок третя сесія  VIІ скликання 

Код згідно з КОАТУУ 5125010100 

 

РІШЕННЯ 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінного від земельної ділянки на території 

Татарбунарської міської ради на 2021 рік 

 

          Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 

першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Татарбунарська міська рада Татарбунарського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на 2021 рік на території Татарбунарської міської ради на території 

Татарбунарської міської ради: 

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з 

додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 

2. 

2.  Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 
           
          3. Направити копію цього рішення територіальному підрозділу Державної 
фіскальної служби протягом 5 днів з  дня його оприлюднення. 

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

Татарбунарської міської ради. 

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року. 

 
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 



 
 

Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської міської ради 

від «      » червня  2020 р. №          - VII 

СТАВКИ
 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

1. Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року. 

2. Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної одиниці або  

населеного пункту, або 

території об’єднаної 

територіальної громади 

            51             512050                5125010100                     місто Татарбунари    

              

3. Податок на нерухоме майно також справляється за ставкою 1,5 відсотка від 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування для об’єктів 

капітального будівництва зазначених у пункті 4, якщо: 

3.1.  будівлі викриристовуються не за цільовим призначенням 
6
, а для 

комерційного призначення  (гаражі, садибні будинки, квартири, тощо); 

3.2.  будівлі розміщені на земельних ділянках без кадастрового номеру; 

3.3.  власник будівлі ухиляється від державної реєстрації речового (іншого 

речового) права на земельну ділянку при визначеному кадастровому 

номері; 

3.4.  земельна ділянка, на якій знаходиться об’єкт нерухомості,  має 

кадастровий номер та зареєстроване речове (інше речове) право але 

використовується не за цільовим призначенням 
6
.  

 

4. Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки: 

Класифікація будівель та споруд
2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код
2
 найменування

2
 

для юридичних 

осіб 

для фізичних 

осіб 



 

1 

зона
4
 

2 

зона
4
 

3 

зона
4
 

1 

зона
4
 

2 

зона
4
 

3 

зона
4
 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні  

1110 Будинки одноквартирні
5
 

1110.1  Будинки одноквартирні масової забудови  0,020   0,020   

1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні 

підвищеної комфортності  

0,020   0,020   

1110.3  Будинки садибного типу  0,020   0,020   

1110.3  Будинки садибного типу (згідно пункту 3) 1,500   1,500   

1110.4  Будинки дачні та садові  0,020   0,020   

112  Будинки з двома та більше квартирами 

1121  Будинки з двома квартирами
5
 

1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови  0,020   0,020   

1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні 

підвищеної комфортності  

0,020   0,020   

1122  Будинки з трьома та більше квартирами
5
 

1122.1  Будинки багатоквартирні масової забудови  0,020   0,020   

1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної 

комфортності, індивідуальні  

0,020   0,020   

1122.3  Будинки житлові готельного типу  0,020   0,020   

113  Гуртожитки
5
 

1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців 0,020   0,020   

1130.2  Гуртожитки для студентів вищих 

навчальних закладів
5
 

0,020   0,020   

1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів
5
 0,020   0,020   

1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого віку 

та інвалідів
5
 

0,020   0,020   

1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки
5
 0,020   0,020   

1130.6  Будинки для біженців, притулки для 

бездомних
5
 

0,020   0,020   

1130.9  Будинки для колективного проживання інші  0,020   0,020   

        

12  Будівлі нежитлові 

121  Готелі, ресторани та подібні будівлі 
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4
 

1211  Будівлі готельні 

1211.1  Готелі  0,040   0,040   

1211.2  Мотелі  0,040   0,040   

1211.3  Кемпінги  0,040   0,040   

1211.4  Пансіонати  0,040   0,040   

1211.5  Ресторани та бари  0,300   0,300   

1211.5  Ресторани та бари (згідно пункту 3) 1,500   1,500   

1212  Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  0,020   0,020   

1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,020   0,020   

1212.3  Центри та будинки відпочинку  0,020   0,020   

1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, 

не класифіковані раніше  

0,020   0,020   

122 Будівлі офісні 

1220  Будівлі офісні
5
 

1220.1  Будівлі органів державного та місцевого 

управління
5
 

0,020   0,020   

1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  0,020   0,020   

1220.3  Будівлі органів правосуддя
5
 0,020   0,020   

1220.4  Будівлі закордонних представництв
5
 0,020   0,020   

1220.5  Адміністративно-побутові будівлі 

промислових підприємств  

0,020   0,020   

1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних 

цілей інші  

0,400   0,400   

1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних 

цілей інші (згідно пункту 3) 

1,500   1,500   

123  Будівлі торговельні 

1230  Будівлі торговельні 

1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини 0,080   0,080   
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4
 

2 
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4
 

3 
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4
 

1 

зона
4
 

2 

зона
4
 

3 

зона
4
 

1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини 

(згідно пункту 3) 

1,500   1,500   

1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для 

ярмарків
5
 

0,020   0,020   

1230.3  Станції технічного обслуговування 

автомобілів  

0,300   0,300   

1230.3  Станції технічного обслуговування 

автомобілів (згідно пункту 3) 

1,500   1,500   

1230.4  Їдальні, кафе, закусочні, тощо 0,300   0,300   

1230.4  Їдальні, кафе, закусочні, тощо (згідно пункту 

3) 

1,500   1,500   

1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування  

0,040   0,040   

1230.6  Будівлі підприємств побутового 

обслуговування  

0,300   0,300   

1230.6  Будівлі підприємств побутового 

обслуговування (згідно пункту 3) 

1,500   1,500   

1230.9  Будівлі торговельні інші  0,300   0,300   

1230.9  Будівлі торговельні інші (згідно пункту 3) 1,500   1,500   

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1  Автовокзали та інші будівлі автомобільного 

транспорту  

0,040   0,040   

1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного 

транспорту  

0,040   0,040   

1241.3  Будівлі міського електротранспорту  0,040   0,040   

1241.4  Аеровокзали та інші будівлі повітряного 

транспорту  

0,040   0,040   

1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та 

пов’язані з ними будівлі  

0,040   0,040   
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2
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4
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4
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4
 

1 
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4
 

2 

зона
4
 

3 

зона
4
 

1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  0,040   0,040   

1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного 

мовлення, телефонних станцій, 

телекомунікаційних центрів тощо  

0,040   0,040   

1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 

трамвайні та тролейбусні депо  

0,040   0,040   

1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші  0,040   0,040   

1242  Гаражі 

1242.1  Гаражі наземні  0,040   0,040   

1242.1  Гаражі наземні (згідно пункту 3) 1,500   1,500   

1242.2  Гаражі підземні  0,040   0,040   

1242.3  Стоянки автомобільні криті  0,040   0,040   

1242.4  Навіси для велосипедів  0,040   0,040   

125  Будівлі промислові та склади 

1251  Будівлі промислові
5
 

1251.1  Будівлі підприємств машинобудування та 

металообробної промисловості
5
 

0,020   0,020   

1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії
5
 0,020   0,020   

1251.3  Будівлі підприємств хімічної та 
нафтохімічної промисловості

5
 

0,020   0,020   

1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості
5
 0,020   0,020   

1251.5  Будівлі підприємств харчової 
промисловості

5
 

0,020   0,020   

1251.6  Будівлі підприємств медичної та 
мікробіологічної промисловості

5
 

0,020   0,020   

1251.7  Будівлі підприємств лісової, деревообробної 
та целюлозно-паперової промисловості

5
 

0,020   0,020   

1251.8  Будівлі підприємств будівельної індустрії, 
будівельних матеріалів та виробів, скляної 
та фарфоро-фаянсової промисловості

5
 

0,020   0,020   
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4
 

2 
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3 
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4
 

1251.9  Будівлі інших промислових виробництв, 
включаючи поліграфічне

5
 

0,020   0,020   

1252  Резервуари, силоси та склади 

1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та 

газу  

0,040   0,040   

1252.2  Резервуари та ємності інші  0,040   0,040   

1252.3  Силоси для зерна  0,040   0,040   

1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих 

матеріалів  

0,040   0,040   

1252.5  Склади спеціальні товарні  0,040   0,040   

1252.6  Холодильники  0,040   0,040   

1252.7  Складські майданчики  0,040   0,040   

1252.8  Склади універсальні  0,040   0,040   

1252.9  Склади та сховища інші
5
 0,040   0,040   

126  Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення 

1261  Будівлі для публічних виступів 

1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  0,020   0,020   

1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для 

публічних виступів  

0,020   0,020   

1261.3  Цирки  0,020   0,020   

1261.4  Казино, ігорні будинки  1,500   1,500   

1261.5  Музичні та танцювальні зали, дискотеки  0,040   0,040   

1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  0,020   0,020   

1262  Музеї та бібліотеки 

1262.1  Музеї та художні галереї
5
 0,020   0,020   

1262.2  Бібліотеки, книгосховища
5
 0,020   0,020   

1262.3  Технічні центри  0,020   0,020   

1262.4  Планетарії
5
 0,020   0,020   
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1262.5  Будівлі архівів
5
 0,020   0,020   

1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних садів
5
 0,020   0,020   

1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-
вишукувальних установ  

0,020   0,020   

1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  0,020   0,020   

1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 
закладів

5
 

0,020   0,020   

1263.4  Будівлі професійно-технічних навчальних 
закладів

5
 

0,020   0,020   

1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів

5
 

0,020   0,020   

1263.6  Будівлі спеціальних навчальних закладів для 
дітей з особливими потребами

5
 

0,020   0,020   

1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки  0,020   0,020   

1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, 

обсерваторій
5
 

0,020   0,020   

1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних 

закладів інші
5
 

0,020   0,020   

1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1  Лікарні багатопрофільні територіального 

обслуговування, навчальних закладів
5
 

0,020   0,020   

1264.2  Лікарні профільні, диспансери
5
 0,020   0,020   

1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні центри, 

пологові будинки
5
 

0,020   0,020   

1264.4  Поліклініки, пункти медичного 

обслуговування та консультації
5
 

0,020   0,020   

1264.5  Шпиталі виправних закладів, в’язниць та 

Збройних Сил
5
 

-   -   

1264.6  Санаторії, профілакторії та центри 

функціональної реабілітації
5
 

0,020   0,020   
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1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та 

оздоровчі інші
5
 

0,020   0,020   

1265  Зали спортивні
5
 

1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, 

тенісні тощо  

0,020   0,020   

1265.2  Басейни криті для плавання  0,020   0,020   

1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  0,020   0,020   

1265.4  Манежі легкоатлетичні  0,020   0,020   

1265.5  Тири  0,020   0,020   

1265.9  Зали спортивні інші  0,020   0,020   

127  Будівлі нежитлові інші 

1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного 
господарства

5
 

1271.1  Будівлі для тваринництва
5
 0,020   0,020   

1271.2  Будівлі для птахівництва
5
 0,020   0,020   

1271.3  Будівлі для зберігання зерна
5
 0,020   0,020   

1271.4  Будівлі силосні та сінажні
5
 0,020   0,020   

1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та 
виноробства

5
 

0,020   0,020   

1271.6  Будівлі тепличного господарства
5
 0,020   0,020   

1271.7  Будівлі рибного господарства
5
 0,020   0,020   

1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та 
звірівництва

5
 

0,020   0,020   

1271.9  Будівлі сільськогосподарського призначення 
інші

5
 

0,020   0,020   

1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності
5
 

1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги 
тощо

5
 

-   -   

1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  0,040   0,040   

1272.3  Цвинтарі та крематорії
5
 -   -   
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1273  Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
5
 

1273.1  Пам’ятки історії та архітектури
5
 -   -   

1273.2  Археологічні розкопки, руїни та історичні 
місця, що охороняються державою

5
 

-   -   

1273.3  Меморіали, художньо-декоративні будівлі, 
статуї

5
 

-   -   

1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше
5
 

1274.1  Казарми Збройних Сил
5
 -   -   

1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних служб
5
 -   -   

1274.3  Будівлі виправних закладів, в’язниць та 
слідчих ізоляторів

5
 

-   -   

        

1274.4  Будівлі лазень та пралень  0,040   0,040   

1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів  0,020   0,020   
 

 

1
 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених 

пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом 

ставки затверджуються окремими додатками. 
2
 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно 

до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом 

Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 
3
 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 

12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу 

України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) 

десятковими знаками після коми.  
4
 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо 

якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування 

зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  
5
 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, 

звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком 



 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 

266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. 
6
 Перелік об’єктів нерухомості, що використовуються не за цільовим 

призначенням встановлюються згідно протоколів, складених уповноваженими 

особами, та направляється територіальному підрозділу Державної фіскальної служби. 

 
  

  

Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської міської ради 

від «10» квітня 2020 р. №        - VII 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію 

 з 01 січня 2021 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області 
Код 

району 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

51                51250           5125010100                    місто Татарбунари 

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

Будівлі та споруди всіх категорій та класифікацій (коди:11 – 

1274.5), які утримуються за рахунок державного  бюджету, 

міського бюджету або бюджетів органів місцевого 

самоврядування, а також комунальних підприємств
1
 

100 

  

Будівлі всіх категорій та класифікацій (коди:11 – 1274.5), які 

належать на праві власності учасникам антитерористичної 

операції (учасникам Операції об’єднаних сил) на сході 

України, якщо їх право зареєстроване у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно  

100 



 
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення 
пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної 
одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо. 

 

 

 

 

 



 

 

18 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про внесення доповнень до Правил благоустрою, 

санітарного утримання території, забезпечення чистоти 

і порядку в м. Татарбунари, затвердженні  рішенням 

Татарбунарської міської ради від 17.07.2014 року 

№ 869-VI «Про затвердження Правил благоустрою, 

санітарного утримання території, забезпечення чистоти 

і порядку в м. Татарбунари» 

  

Керуючись пунктом 44 статті 26  Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши протокол № 34 від 20.01.2020 року 

постійної комісії з питань будівництва, управління комунальною власністю, 

транспорту та зв’язку Татарбунарської міської ради, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до Правил благоустрою, санітарного утримання території, 

забезпечення чистоти і порядку в м. Татарбунари, затвердженні  рішенням 

Татарбунарської міської ради від 17.07.2014 року № 869-VI «Про затвердження 

Правил благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і 

порядку в м. Татарбунари», а саме Розділ  20. Порядок утримання інших елементів 

благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного призначення – лав, 

покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків та інших), 

доповнити пунктом;  

 

20.3.«Встановлення покажчиків назви вулиці, провулка, площі, номер будинку має 

здійснюватися балансоутримувачем будинку». 

 

2. Контроль за  виконання цього рішення покласти  на постійну комісію  з питань 

будівництва, управління комунальною власністю, транспорту та зв’язку 

Татарбунарської міської ради. 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений завдуючим сектором з юридичних питань  

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 



 

 

 

 

 

19 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» у новій  

редакції  

 

Керуючись пунктами 30, 32 частини першої статті 26  Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити статут КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» у новій редакції (додається). 

 

2. Директору КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» забезпечити державну реєстрацію нової редакції 

статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «БЕСАРАБІЯ» згідно з вимогами чинного законодавства України. 

      3. В рішенні 41 сесії VII скликання «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949 – VII «Про міський бюджет на 2020 рік», 

пункт 10 виключити.   

      4. Контроль за  виконання цього рішення покласти  на постійну комісію  з 

питань законності, праовпорядку, депутатської етики, вирішення питання 

об’єднання тереторіальних громад та соціальних питань. 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

 

 

Проект підготовлений завдуючим сектором з юридичних питань  

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення 

Татарбунарської міської ради від 

«10 » 04 2020 р. №  -VII 
 
 

Татарбунарський міський голова 

А.П. Глущенко  
м. п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

                                    ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
       «БЕСАРАБІЯ» 

Код ЄДРПОУ 38012405  

 

      (нова редакція) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Татарбунари 



 

1. Загальні положення 
 

1.1 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕСАРАБІЯ» - комунальне 

підприємство, засноване Татарбунарською міською радою Одеської області ( далі – 

Засновник ) для досягнення мети, виконання завдань, поставлених цим статутом (далі 

– Статут). КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«БЕСАРАБІЯ» засновано на базі відокремленої частини комунальної власності 

громади міста Татарбунари.  
1.2 Управління КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» здійснює виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради (далі-виконком).  
1.3 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «БЕСАРАБІЯ» здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, 

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

Цивільним кодексами України, нормативними  
актами центральних органів виконавчої влади, іншими законодавчими, нормативно-

правовими актами України, рішеннями Татарбунарської міської ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженнями міського голови.  
1.4 Найменування комунального підприємства:    

1.4.1.Повне:  
1.4.1.1. Українською мовою:  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«БЕСАРАБІЯ»  
1.4.2. Скорочене:  
1.4.2.1. Українською мовою:  

 КП «БЕСАРАБІЯ» 

1.5. Юридична адреса КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» (далі в тексті – КП 

«БЕСАРАБІЯ») 
 

68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Центральна, 36. 
 

1.6. КП «БЕСАРАБІЯ» є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної 

особи набуваються з дня державної реєстрації.  
1.7. КП «БЕСАРАБІЯ» може вести самостійний баланс, мати розрахунковий та 

інші рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, інші реквізити 

юридичної особи.  
1.8. КП «БЕСАРАБІЯ» несе відповідальність перед кредиторами за своїми 

зобов’язаннями, майном, належним йому на праві власності, відповідно до чинного 

законодавства України.  
1.9. КП «БЕСАРАБІЯ» не несе відповідальність за зобов’язаннями Засновника, 

та держави. Засновник та держава не несуть відповідальність за зобов’язаннями КП 

«БЕСАРАБІЯ»  
1.10. КП «БЕСАРАБІЯ» має право укладати угоди, набувати майнові та особисті 

немайнові права, виконувати функцію Замовника нести обов’язки, бути позивачем та 



 

відповідачем в судах, передавати в оренду, суборенду комунальне майно, що 

знаходиться на балансі підприємства, може мати інші права та обов’язки, 

передбаченні діючим законодавством України щодо комунального господарства. 

Реалізація конкретних прав чи обов’язків, не передбачених цим Статутом, повинна 

бути узгоджена з Засновником, виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради, 

міським головою.  
1.11. Для виконання покладених на КП «БЕСАРАБІЯ» завдань йому надається 

право:  
1.11.1. Одержувати від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб тощо, незалежно від форм власності та 

підпорядкування, інформацію (відомості), необхідні для роботи, виконання статутних 

завдань, а також завдань Засновника, виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради, міського голови;  
1.11.2. Інформувати Засновника, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради, міського голову про стан виконання статутних завдань, а також завдань 

Засновника, виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, міського голови та 

вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;  
1.11.3. Брати участь у роботі Засновника, виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради, міського голови ( нарадах, комісіях тощо) в частині, що 

стосується статутної діяльності КП «Бесарабія»;  
1.11.4. На реалізацію інших прав, які необхідні для досягнення мети, 

основних завдань діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» відповідають предмету діяльності КП 

«БЕСАРАБІЯ» не суперечать законодавству України та Статуту;  
1.11.5. Отримувати субсидії та поточні трансферти з міського бюджету для 

реалізації основних завдань статутної діяльності КП «БЕСАРАБІЯ». 

 

  2. Мета, основні завдання та предмет діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» 
 
2.1. КП «БЕСАРАБІЯ» створено з метою ефективного управління об’єктами, 

які є комунальною власністю громади міста Татарбунари, зокрема: 

2.1.1. Удосконалення та планування капіталовкладень, забезпечення найбільш 

ефективного їх використання та освоєння;  
2.1.2. Забезпечення виконання планів будівництва та освоєння капіталовкладень; 

2.1.3. Впровадження найбільш прогресивних проектних рішень при плануванні 

та будівництві об’єктів капітального будівництва.  
2.2 Основними завданнями КП «БЕСАРАБІЯ» є:  
2.2.1. Технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом капітальних 

споруд;  
2.2.2. Виконання окремих видів проектно-кошторисних робіт; 

2.2.3. Надання посередницьких послуг; 

2.2.4. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна; 

2.2.5. Технічне опрацювання документів, проектно-кошторисної документації 

стосовно будівництва капітальних споруд;  



 

2.2.6. Виконання окремих функцій управління об’єктами комунальної власності 

громади міста Татарбунари, у тому числі виконання функцій Замовника щодо об’єктів 

комунальної власності Татарбунарської міської ради (за дорученням Засновника).  
2.2.7. Проведення  аварійно-  ремонтних  та  інших  видів  робіт  на  

водопровідних  та каналізаційних мережах міста Татарбунари. 

2.2.8 Проведення поточних ремонтих робіт  об’єктів комунальної власності 

Татарбунарської міської ради  
2.3 У відповідності до мети та завдань КП «БЕСАРАБІЯ» предметом його 

діяльності є:  
2.3.1. На підставі нормативних документів Засновника реалізація окремих 

повноважень стосовно володіння, користування об’єктами права комунальної 

власності громади міста Татарбунари, в тому числі виконання майнових операцій, як 

передача об’єктів права у постійне та тимчасове користування юридичним та 

фізичним особам (зокрема, в оренду, безоплатне користування тощо), встановлення 

умов використання та фінансування об’єктів, що приватизуються або 

муніципалізуються;  2.3.2. Розробка комплексних, перспективних та річних планів будівництва, участь у їх 
розгляді, представлення та погодження планів у відповідних органах; 

 2.3.3. Погодження термінів видачі проектно-кошторисної документації, 

здійсненняконтролю за виконанням комплексної технічної документації; 

2.3.4. Забезпечення у встановленому порядку експертизи проектно-кошторисної 

документації та внесення її на затвердження;  
2.3.5. Здійснення обліку технічної та іншої документації; 

2.3.6. Розробка спільно з підрядними, будівельними, пусконалагоджувальними 

та іншими спеціалізованими організаціями планів підрядних робіт та укладання з 

ними відповідних договорів; 

2.3.7. Вирішення у встановленому порядку усіх технічних питань, що виникають 

в процесі проектування та будівництва;  
2.3.8. Контроль за якістю будівництва та ремонту об’єктів, які належать до 

комунальної власності громади міста Татарбунари, вжиття заходів щодо усунення 

виявлених недоліків;  
2.3.9. Здійснення контролю за впровадженням нових будівельних технологій при 

будівництві або реконструкції об’єктів, які належать до комунальної власності 

громади міста Татарбунари;  
2.3.10. Розробка спільно з зацікавленими особами перспективних та 

поточних планів матеріально-технічного забезпечення будівництва з урахуванням 

потреб у матеріалах та обладнанні; 

2.3.11. Організація у встановленому порядку прийняття до експлуатації 

закінчених будівельних об’єктів, підготовка документації та участь у комісіях з 

прийняття об’єктів до експлуатації  
2.3.12. Складання статистичної звітності про результати виконання планів 

будівництва; 

2.3.13. Здійснення підбору та підвищення професійності інженерно-

технічних працівників та спеціалістів; 

2.3.14. На підставі замовлень як фізичних, так і юридичних осіб:  



 

2.3.14.1.Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний та 

поточний ремонт, розширення та реконструкцію будівель та споруд;  
2.3.14.2.Здійснення прив’язки до місцевих умов типових та окремих проектів 

будівель, надання інших видів технічних послуг, пов’язаних з будівництвом та 

реконструкцією споруд. 

2.3.15. До складу КП «БЕСАРАБІЯ» входить аварійно-ремонтна бригада, яка 

керується Статутом та Положенням про аварійно- ремонтну бригаду у складі 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«БЕСАРАБІЯ» яке затверджується міським головою.  
2.3.16. Виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва.  
2.3.17. Виконання аварійно - ремонтних робіт та інших робіт на водопровідних 

та каналізаційних мережах міста Татарбунари. 

2.3.18. Виготовлення  схем благоустрою території міста. 

2.3.19. Підготовка інвестиційних проектів, програм, заявок, супровід іх реалізації 

на території міської ради. 
 

3.Порядок утворення статутного фонду та формування майна 
 

3.1. Майно КП «БЕСАРАБІЯ» становлять основні засоби та оборотні кошти, 

виробничі і невиробничі фонди, інші цінності, відображенні в його 

самостійному балансі.  
3.2. Майно, що є комунальною власністю громади міста Татарбунари і 

передається до КП «БЕСАРАБІЯ», закріплюється за ним на праві 

господарського відання. 

3.3. КП «Бесарабія» є власником майна: 

переданого йому Засновником у власність; 

набутого у власність іншим способом, не запереченим законодавством. 

3.4. Джерелами формування майна КП «БЕСАРАБІЯ» можуть бути: 

 грошові та матеріальні внески Засновника; 

 доходи, одержані від надання послуг, інших видів господарської діяльності; 

 доходи, надані банківськими установами та іншими кредиторами; 

 капітальні вкладення і дотації з бюджетів;  
 майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян 

у встановленому законодавством порядку;  
 безоплатні внески громадян, юридичних осіб; 

 інші джерела, не заборонені законодавством України. 

3.5. Первісний внесок в статутний фонд КП «БЕСАРАБІЯ» формується за 

рахунок коштів та (або) майна, належних Засновнику, а також може формуватися за 

рахунок належних Засновнику прав щодо майна, інших прав, належних Засновнику.  
3.6. Відчуження майна, належного КП «БЕСАРАБІЯ» здійснюється після 

погодження з Засновником. 

 

   

 



 

4.Порядок розподілу прибутків та збитків 

 

4.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» є прибуток (доход).  
4.2 Чистий прибуток КП «БЕСАРАБІЯ» який залишається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них видатків, витрат на оплату праці, оплати відсотків 

по кредитах банків, сплати податків та інших обов’язкових платежів, залишається в 

КП «БЕСАРАБІЯ» та використовується для розвитку матеріальної бази, заохочення 

працівників, інших заходів, спрямованих на економічне зміцнення КП «БЕСАРАБІЯ».  
4.3. Засновник, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, міський 

голова контролюють розподіл прибутків від діяльності КП «БЕСАРАБІЯ».  
4.4. КП «БЕСАРАБІЯ» щороку звітує перед Засновником, виконавчим 

комітетом Татарбунарської міської ради, міським головою про розподіл своїх 

прибутків.  
4.5.Директор КП «БЕСАРАБІЯ» в межах умов, визначених трудовим 

законодавством України, Засновником, виконавчим комітетом Татарбунарської 

міської ради та колективним договором, обирає форми і системи оплати праці, 

встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, 

посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат. 

4.5. Умови  оплати  праці  Директора  визначаються  відповідно  до  вимог  

чинного законодвства. 

4.6. Збитки, завдані КП «БЕСАРАБІЯ», підлягають відшкодуванню. 

 

      5.Права та обов’язки КП «БЕСАРАБІЯ». 
 

5.0. Права КП «БЕСАРАБІЯ»: 

 КП «БЕСАРАБІЯ» самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та 

основні напрямки розвитку відповідно до завдань, поставлених Засновником, 

виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради, міським головою а також 

на підставі науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку відповідних 

послуг, економічної доцільності та ефективності; 

 КП «БЕСАРАБІЯ» реалізує послуги за цінами, що фо рмуються відповідно до 

умов економічної доцільності, та погодженими з Засновником, виконавчим 

комітетом Татарбунарської міської ради, міським головою;  
 КП «БЕСАРАБІЯ» має право за погодженням з Засновником розпоряджатися 

 майном.  
 КП «БЕСАРАБІЯ» має право за погодженням з Засновником, виконавчим 

комітетом Татарбунарської міської ради, міським головою виступати 

замовником інших об’єктів будівництва, незалежно від форм власності.  
5.1. Обов’язки КП «БЕСАРАБІЯ»: 

 Приймає до виконання поставленні йому в установленому законодавством 

України, цим Статутом порядку замовлення та завдання, враховує їх при 

формуванні планів, визначенні перспектив діяльності та при виборі 

контрагентів;  
 Здійснює будівництво, реконструкцію та оновлення матеріальної бази;  



 

 Забеспечує опанування новими методами управління майном; 

 Здійснює безпосередньо оперативну діяльність для досягнення мети та 

виконання завдань, які стоять перед КП «БЕСАРАБІЯ». 

 

     6.Органи управління і контролю, їх компетенція 
 

6.1. Безпосереднє управління та оперативне керівництво КП «БЕСАРАБІЯ» 

здійснює директор (далі – Директор). 

6.2. Директора призначає міський голова відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

6.3. Директор 

 є підзвітним перед Засновником, виконавчим комітетом Татарбунарської міської 

ради, міським головою;  
 несе повну відповідальність за стан діяльності КП «БЕСАРАБІЯ»; 

 діє без довіреності від імені КП «БЕСАРАБІЯ», представляє його в усіх 

установах та організаціях;  
 розпоряджається коштами і майном відповідно до чинного законодавства; 

 укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки;  
 формує поточні виробничі та фінансові плани, несе відповідальність за їх 

виконанням; 

 укладає трудові договори з працівниками, здійснює прийом на роботу; 

 затверджує правила трудового розпорядку та посадові інструкції в КП 

«БЕСАРАБІЯ»; 

 заохочує працівників у відповідності до чинного законодавства; 

 накладає стягнення на працівників у відповідності з законодавством; 

 здійснює інші повноваження, передбаченні чинним законодавством України 

стосовно керівника комунального підприємства.  
6.4.Засновник, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, міський голова 

мають право здійснювати перевірки діяльності КП «БЕСАРАБІЯ».  
6.5.Засновник, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, міський голова 

(їх органи, посадові особи за дорученням):  
- одержують інформацію про діяльність КП «БЕСАРАБІЯ». 

6.6. Засновник стосовно КП «БЕСАРАБІЯ»: 

 приймає рішення про реорганізацію КП «БЕСАРАБІЯ». Виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради: 

 здійснює контроль за діяльністю КП «БЕСАРАБІЯ». Міський голова стосовно 

КП «БЕСАРАБІЯ»: 

 затверджує кошторис витрат на утримання КП  «БЕСАРАБІЯ»; 

 затверджує штатний розпис; 

 здійснює інші, передбачені законодавством повноваження стосовно особи, яка 

здійснює управління підприємством.  
6.7. Контроль за діяльністю з боку трудового колективу може здійснюватись 

на умовах, визначених колективним договором, а також через профспілкову 

організацію. 



 
 

7. Господарська та соціальна діяльність. 
 

7.1. КП «БЕСАРАБІЯ» є самостійним при здійснені безпосередньої 

господарської діяльності. 

7.2.Відносини КП «БЕСАРАБІЯ» з іншими підприємствами, організаціями, 

установами, фізичними особами будуються на договірній основі.  
7.3.Інші питання господарської діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» вирішуються у 

відповідності до вимог чинного законодавства України.  
7.4. У разі зміни Директора обов’язковим є проведення ревізії фінансово – 

господарської діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» в порядку, передбаченому законом. 
 

8. Умови реорганізації та ліквідації 
 

8.1.Припинення діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» здійснюється шляхом його 

реорганізації, ліквідації та в інших випадках та порядку, визначених чинним 

законодавством України.  
8.2.Реорганізація КП «БЕСАРАБІЯ» (злиття, приєднання, розділ, виділення, 

перетворення) здійснюються за рішенням Засновника.  
8.3.Ліквілація КП «БЕСАРАБІЯ » здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

створюється Засновником, та відбувається в порядку, що визначається законодавством 

України та Засновником.  
8.4. Ліквідація КП «БЕСАРАБІЯ» за рішенням суду здійснюється в порядку, 

визначеному законодавством України  
8.5.Майно, що залишається після ліквідації КП «БЕСАРАБІЯ», розподіляється за 

рішенням Засновника. 
 

9. Інші положення 

 

9.1.Зміни до Статуту вносяться за рішенням Засновника і підлягають державній 

реєстрації. 

 9.2.Цей Статут складено в чотирьох оригінальних примірниках, один з яких 

зберігається воргані державної реєстрації, другий – у Засновника, третій – в 

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради, четвертий – в КП «БЕСАРАБІЯ». 

Інші екземпляри є копіями. 
 
 
 

___________________________________________ 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

20 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про внесення доповнень до Положення про помічника-консультанта  

депутата Татарбунарської міської ради, затвердженні  рішенням 

Татарбунарської міської ради від 22.02.2016 року 

№ 53-VII «Про Положення помічника-консультанта  

депутата Татарбунарської міської ради  

та опис посвідчення» 

  

Керуючись п.53 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та ст.29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою 

підвищення статусу депутата місцевої ради, вдосконалення його можливостей щодо 

захисту інтересів виборців, забезпечення якісного та своєчасного вирішення завдань і 

доручень, які покладаються на депутата законом та виборцями, розглянувши 

доповідну записку секретаря Татарбунарської міської ради від 08.05.2020 року, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до Положення про помічника-консультанта депутата 

Татарбунарської міської ради, затвердженні  рішенням Татарбунарської міської ради 

від 22.02.2016 року № 53-VII «Про Положення помічника-консультанта депутата 

Татарбунарської міської ради та опис посвідчення», а саме в п.  2. Перебування на 

посаді помічника-консультанта, доповнити  п.п. 2.2 після слів: фотографії, « копія 1, 2 

сторінки паспорта громадянина України та копія сторінки з останнім місцем 

реєстрації», далі за змістом. 

 

2. Контроль за  виконання цього рішення покласти  на постійну комісію  з питань 

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

тереторіальних громад та соціальних питань. 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

 

Проект підготовлений завдуючим сектору з юридичних питань  

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 



 

21 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у    

власність за клопотанням Михайлова 

Михайла Михайловича 

 

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 Михайлова 

Михайла Михайловича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Михайлову Михайлу Михайловичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 

вул. Микити Лісового, будинок 1-а, з площею земельної ділянки 0,0885 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1276. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Михайлову Михайлу Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 1-а, з площею земельної ділянки 0,0885 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1276. 

 

3.   Зобов`язати гр. Михайлова Михайла 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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за 

клопотанням Федорова Олександра Анатолійовича 

 

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 Федорова 

Олександра Анатолійовича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Федорову Олександру Анатолійовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 

вул. Василя Тура, будинок 133-а, з площею земельної ділянки 0,0960 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1792. 

 

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

Олександру Анатолійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 133-а, з площею земельної ділянки 0,0960 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1792. 

 

3.   Зобов`язати гр. Федорова Олександра Анатолійовича: 

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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду за 

клопотанням АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 

 

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 АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 49 (сорок девять) років АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» з цільовим призначенням: В.03.09 

для будівництва і обслуговування будівель кредитно-фінансових установ, за 

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

Серпня, 38, з площею земельної ділянки 0,0353 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0373 та з площею земельної ділянки 0,0885 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0374. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 49 (сорок девять) років 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК 

УКРАЇНИ» з цільовим призначенням: В.03.09 для будівництва і обслуговування 

будівель кредитно-фінансових установ, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 38, з площею земельної 

ділянки 0,0353 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0373 та з площею 

земельної ділянки 0,0885 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0374 та 

встановити ставку орендної плати у розмірі 4% від нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок.. 

 

3.Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ 

БАНК УКРАЇНИ»: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  



 

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за 

клопотанням Чумаченко Ірини Анатоліївни 

 

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 Чумаченко Ірини 

Анатоліївни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Чумаченко Ірині Анатоліївні для будівництва і обслуговування 

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

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

будинок 11, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1794. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Чумаченко Ірині Анатоліївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

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

5125010100:02:005:1794. 

 

3.   Зобов`язати гр. Чумаченко Ірину Анатоліївну: 

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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за 

клопотанням Малоги Галини Уширівни 

  

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 Малоги Галини Уширівни,  Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Уширівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 9, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1310. 

 

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

Галині Уширівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 9, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1310. 

 

3.   Зобов`язати гр. Малогу Галину Уширівну: 

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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про припинення дії договору оренди 

землі з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0355 за клопотанням 

Маркової Майі Павлівни 

 

Керуючись статтею 12, пунктом «е» статті 141  Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду землі»,  розглянувши  заяву Маркової 

Майі Павлівни , Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 04.03.2020 року №250 (запис 

про державну реєстрацію від 04.03.2020 року № 35883413) між гр. Марковою 

Майєю Павлівною та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0355 для будівництва і обслуговування 

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

площею 0, 0780  га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м.Татарбунари, вул. Армійська,6-а, у зв’язку з набуттям права власності на 

житловий будинок іншою особою. 

 

2. Зобов’язати гр. Маркову Майю Павлівну 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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 



 

27 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про поновлення на новий термін дії 

договору оренди землі за клопотанням 

фізичної особи – підприємця Василькина 

Володимира Костянтиновича 

 

Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Законом України «Про оренду землі», розглянувши  заяву фізичної 

особи – підприємця Василькина Володимира Костянтиновича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити до 01.01.2021 року дію договору оренди землі від 31.10.1996 року 

№ 85 фізичній особі – підприємцю Василькину Володимиру Костянтиновичу, на 

земельну ділянку площею 0,0042 га, для експлуатації об’єкта торгівлі (магазин 

автозапчастин), за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. 23 Серпня,24/1. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 



 

28 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про внесення змін у рішення Татарбунарської 

міської ради від 29.11.2019 року № 963 – VІІ за 

заявою Будник Ірини Семенівни 

 

Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України 

«Про землеустрій», розглянувши  заяву Будник Ірини Семенівни, Татарбунарська 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  у  пункти 19-20 рішення Татарбунарської міської ради від 

29.11.2019 року № 963 – VІІ, у частині що стосується Будник Ірини Семенівни, а 

саме: 

- замість цифр та слів: «0,0880 га», зазначити цифри та слова: «0,0097 га»; 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про припинення дії договору оренди землі з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:0180 

за клопотанням товариства з обмеженою 

відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005» 

 

Керуючись статтею 12, пунктом «е» статті 141  Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду землі»,  розглянувши  заяву Товариства з 

обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005» , Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 20.02.2017 року №132  між 

товариством з обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005» та 

Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0180 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води,  площею 2,0618  га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. Папаніна,101, у зв’язку з поділом 

земельної ділянки та присвоєнням нових кадастрових номерів. 

2. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 

2005» 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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 



 

30 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду за клопотанням приватного підприємства 

«Багатопрофільна виробничо-комерційна 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 приватного 

підприємства «Багатопрофільна виробничо-комерційна фірма «КулЕкспоБуд», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. 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: В.03.15 для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови,  орієнтовною площею 

0,0279 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 

вул. Центральна, 45.  

2.  Рекомендувати  приватному підприємству «Багатопрофільна виробничо-

комерційна фірма «КулЕкспоБуд» надати розроблений у відповідності до 

містобудівної документації проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на пленарне засідання сесії міської ради для затвердження. 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 



 

31 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність за клопотанням Кічук 

Марини Іванівни. 

 

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 Кічук Марини 

Іванівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кічук Марині Іванівни, із земель комунальної 

власності з цільовим призначенням: В.02.01 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

орієнтовною площею 0,0532 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 133-а.  

2.  Рекомендувати  гр. Кічук Марині Іванівні надати розроблений у 

відповідності до містобудівної документації проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на пленарне засідання сесії міської ради для 

затвердження 

3. Інформувати гр.Кічук Марину Іванівну, що розробка проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки є ризиком замовника. 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 



 

32 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0051 за заявою Приватного підприємства 

«Багатопрофільна виробничо-комерційна фірма «КулЕкспоБуд» та про 

затвердження ціни продажу і проекту договору купівлі – продажу цієї 

земельної ділянки за заявою гр.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», 

статтею 134 Земельного кодексу України,  розглянувши: заяву Приватного 

підприємства «Багатопрофільна виробничо-комерційна фірма «КулЕкспоБуд» та 

наданий до заяви Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки і рецензію на 

звіт; заяву фізичної особи – підприємця Марцевої Оксани Василівни , Татарбунарська 

міська рада Татарбунарського району Одеської області   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що перебуває в оренді, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0051, загальною площею 0,0387 га, для будівництва та 

експлуатації будівель торгівлі, за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вулиця Горького, земельна ділянка 15.  

 

2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього рішення, 

у розмірі 61203 (шістдесят одна тисяча двісті три) гривні 00 копійок.  

 

3. Погодити проект договору купівлі – продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0051, загальною площею 0,0387 га, для будівництва та експлуатації 

будівель торгівлі, за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вулиця Горького, земельна ділянка 15.   

 

4. Продати гр. Марцевій Оксані Василівні земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0051, загальною площею 0,0387 га, для будівництва та експлуатації 

будівель торгівлі, за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. 



 

Татарбунари, вулиця Горького, земельна ділянка 15,  за ціною експертної грошової 

оцінки, зазначеною у пункті 2 цього рішення.  

 

5. Доручити Татарбунарському міському голові Глущенку Андрію Петровичу від 

імені Територіальної громади міста Татарбунари укласти з гр.Марцевою Оксаною 

Василівною договір купівлі - продажу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього 

рішення, на умовах, погоджених сесією Татарбунарської міської ради.  

 

6. Зобов’язати гр.Марцевую Оксану Василівну перерахувати кошти від продажу 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що перебуває у 

комунальній власності, зазначеної у пункті 1 цього рішення, на рахунок 

UA208999980314171941000015476, МФО 899998, код 38012170, УК у 

Татарбунарському районі, в сумі зазначеній у пункті 2 цього рішення, за 

вирахуванням раніше внесеного авансового внеску, не пізніше часу нотаріального 

посвідчення договору купівлі - продажу.  

 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за 

клопотанням Комерзана Юрія Георгійовича 

 

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 Комерзана Юрія 

Георгійовича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Комерзану Юрію Георгійовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Тура, будинок 133-а, з площею земельної ділянки 0,0532 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:1325. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Комерзану Юрію Георгійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 133-а, з площею земельної ділянки 0,0532 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1325. 

 

3.   Зобов`язати гр. Комерзана Юрія Георгійовича: 

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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 
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