
 

 

 

 
 

Татарбунарська міська рада 
 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

47 сесії 7 скликання 

(засідання сесії 27.10.2020 року о 14.00 

спільне засідання постійних депутатських 

комісії  30.10.2020 о 14.00)  

 
 

 

 



 

Порядок денний  сорок сьомої сесії сьомого скликання 

 
 

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

949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік» (з додатками). 

2. Про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року (з 

додатками). 

3.Про прийняття окремо визначеного майна зі спільної власності територіальних 

громад сіл і міста Татарбунарського району Одеської області до комунальної 

власності Татарбунарської міської ради Одеської області. 

4. Про затвердження Положення про сектор з юридичних питань виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради  

5.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Комерзана Юрія Георгійовича. 

6.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Онишко Галини Володимирівни. 

7. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням приватного підприємства «Багатопрофільна-комерційна 

фірма «КУЛЕКСПОБУД». 

8. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Семененка Андрія Володимировича. 

9. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Семененка Руслана Андрійовича. 

10. 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 Чобана Василя Костянтиновича. 

11. 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 Климович Катерини Валеріївни. 

12. 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 Кашнян Валентини Микитівни. 

13. 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 Кузьменко Ніни Леонтіївни 

14.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для надання в оренду за клопотанням Крюкової Віри Василівни. 

15.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для надання в оренду за клопотанням Базан Лідії Омелянівни, Федорової Олени 

Олександрівни. 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для надання в оренду за клопотанням Скуртуленка Олександра Мефодійовича 

17.Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням Лози Лідії 

Романівни 



 

18. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням Султан Світлани 

Пантеліївни 

19.Про поновлення на новий строк дії договору оренди землі на земельну ділянку 

з кадастровим номером 5125010100:02:004:0154 за клопотанням Раділової Ірини 

Георгіївни 

20.Про поновлення на новий строк дії договору оренди землі на земельну ділянку 

з кадастровим номером 5125010100:02:004:0152 за клопотанням Раділової Ірини 

Георгіївни 

21.Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 10.04.2020 року 

№ 1073-VІІ за клопотанням Левченка Олександра Сергійовича. 

22. 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 Кузьменко Ніни Леонтіївни. 

23. Про надання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0294 за клопотанням Мельника Олександра Георгійовича. 

24. Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 02.10.2020 

року № 1183-VІІ за клопотанням за клопотанням Коротченкової Ірини 

Володимирівни, Холостенко Олени Степанівни, Клименко Валентини 

Степанівни. 

25. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Сивоконя Геннадія Костянтиновича. 

26. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Пєркової Людмили Володимирівни. 

27. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду, за клопотанням Татарбунарського сільського 

споживчого товариства. 

28. 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 Пушкова Сергія Костянтиновича. 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для надання в оренду за клопотанням Гладченка Сергія Арсентійовича. 

30. 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 Олиниченко Ольги Валеріївни. 

31.Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  питання порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома  сесія VII скликання 

 

 
Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року 

№ 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік» 

 

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

 ВИРІШИЛА: 
 1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 29.11.2019 року     

№ 949-VIІ «Про  міський   бюджет на 2020 рік»: 

 1.1. до додатку 2 «Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2020 

рік» відповідно до додатку 1 до цього рішення (додається); 

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

2020 рік» відповідно до додатку 2 до цього рішення (додається); 

 1.3. до додатку 5 «Розподіл витрат бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у 2020 році» відповідно до додатку 3 до цього 

рішення (додається); 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 

Міський голова                                                  А.П.Глущенко 
« __ » _________ 2020 р. 

№  ________ -VII 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

      

   Додаток № 1   

  до рішення  міської ради від __.10.2020  № _______-VII  
      

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 1000,00 -1000,00 -1000,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 

0,00 1000,00 -1000,00 -1000,00 

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 1000,00 -1000,00 -1000,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 1000,00 -1000,00 -1000,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 1000,00 -1000,00 -1000,00 

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 1000,00 -1000,00 -1000,00 

      

 Міський голова   А.П.Глущенко  

Вик.: Лютикова Л.С.     



 

           
  

Додаток № 2 
до рішення  
міської ради 
від__.10.2020  
№ __-VII  

 
 

           

  

 

РОЗПОДІЛ  

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2020 рік  

               (грн.)  

Код 
програмно

ї 
класифіка

ції 
видатків та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Типов

ої  
програ

мної 
класи
фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
місцев

их 
бюдж

етів 

Код  
функці
ональ

ної 
класи
фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
бюдж

ету 

Найменування 
головного 

розпорядника, 
відповідального 

виконавця, 
бюджетної програми 
або напряму видатків 

згідно з  ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 

Кошти що 
передают

ься із 
загальног
о до спец 

Усього 
видатки 
спожива

ння 

з них 

вид
атк
и 

роз
вит
ку 

Усього 

у тому 
числі  

бюджет 
розвитк

у 

вида
тки 

спож
иван

ня 

з них 

  
видатк

и 
розвит

ку 

оплат
а 

праці 

кому
наль

ні 
послу
ги та 
енерг
оносі

ї 

оплат
а 

праці 

кому
наль

ні 
послу
ги та 
енерг
оносі

ї 

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

3000     

Соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення 

1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00   

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 

забезпечення 

1000,00 1000,00                   1000   

6000     

Житлово-

комунальне 

господарство 

          -1000,00 
-

1000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 -1000,00 -1000,00 

0116030 6030 0620 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів 

          -1000,00 
-

1000,00 
        -1000,00 -1000,00 

      Усього 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 -1000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1000,00 



 
1000,00 

                 
    Міський голова                                                                                                                         А.П.Глущенко 
     Виконавець: Л.С Лютікова  

                 

                

                          

 
        Додаток 3 

       до  рішення міської ради  

       від __10.2020 року   

       №___- VII   

          

  РОЗПОДІЛ   

 витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних 

 програм у 2020 році 

         (грн) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів  

Код       

Типової 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми/ підпрограми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

Найменування 

місцевої/  

регіональної 

програми 

Дата та 

номер 

документа, 

яким 

затверджен

о місцеву 

регіональну 

програму 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3000     
Соціальний захист  і соціальне  

забезпечення 
    1000,00 1000,00     

01113242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 

Програма 

"Поховання 

померлих безрідних 

та невідомих 

громадян" 

рішення від 

17.06.2016 

№ 116-VII 

1000,00 1000,00     

х х х УСЬОГО х х 1000,00 1000,00     



 

          

 Міський голова  А.П.Глущенко      

          

Вик: Лютикова Л.С.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  питання порядку денного 

        

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
                                             

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома  сесія VII скликання 

 

Про підсумки виконання міського  

бюджету за 9 місяців 2020 року 

 

Заслухавши інформацію «Про підсумки виконання міського бюджету за  

9 місяців 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 9 місяців 2020 року» взяти 

до відома. 

2. Затвердити виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року по доходах  

всього в сумі 17 081 895,27 грн., в тому числі по доходам загального фонду  

15 833 959,76 грн. та доходам спеціального фонду 1 247 935,51 грн. (додаток 1). 

3. Затвердити виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року по видаткам 

всього у сумі 16 574 172,42 грн., в тому числі  по видаткам загального фонду  

12 634 450,97 та по видаткам спеціального фонду 3 939 721,45 грн.  (додаток 2). 

4. Затвердити звіт за 9 місяців 2020 року про споживання електроенергії 

бюджетними установами міського бюджету на суму 512 410,42 грн., звіт про 

споживання твердого палива бюджетними установами міського бюджету на 

суму 6 292 грн., звіт про споживання води бюджетними установами міського 

бюджету на суму 4990 грн. (додаток 3). 

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
     

« __ » _________  2020 р. 

№ ______ – VII 



 

 

                                             
        Додаток 1 

        до рішення  міської ради 

                                              від               ____.2020 року 

        №  ____- VII 

Звіт про виконання доходної частини  міського бюджету за 9 місяців 2020 року за класифікацією доходів 

        грн.   

  Показники 

 Затверджено 

план з 

урахуванням 

змін 

у тому числі 

Виконан

о 

у тому числі 

Виконанн

я до плану 

., % 

у тому числі 

Загальни

й фонд 

Спеціальни

й фонд 

Загальни

й фонд 

Спеціальни

й фонд 

Загальни

й фонд 

Спеціальни

й фонд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Д О Х О Д И                   

10000000 Податкові надходження 14 473 299,00 
14 432 

799,00 
40 500,00 

15 053 

577,11 

15 018 

392,19 
35 184,92 104,01 104,06 86,88 

11000000 

Податки на доходи, податок 

на прибуток, податки на 

збільшення ринкової 

вартості 

200,00 200,00   
-17 

061,00 

-17 

061,00 
  -8 530,50 -8 530,50   

11020200 
Податок на прибуток 

підприємств комун.власності 
200,00 200,00   

-17 

061,00 

-17 

061,00 
  -8 530,50 -8 530,50   

13030000 
Рентна плата за 

користування надрами 
1 200,00 1 200,00   1 691,30 1 691,30   140,94 140,94   

13030100 

Рентна плата за користування 

надрами для видобування 

корисних копалин 

загальнодержавного значення 

1 200,00 1 200,00   1 691,30 1 691,30   140,94 140,94   

14000000 
Внутрішні  податки на 

товари  та послуги  
2 988 286,00 

2 988 

286,00 
  

3 156 

554,71 

3 156 

554,71 
  105,63 105,63   

14040000 

Акцизний податок  з реалізації 

субєктами 

господар.роздріб.торгівлі  

підакцизних товарів  

545 151,00 
545 

151,00 
  

645 

289,97 

645 

289,97 
  118,37 118,37   

14020000 Акцизний податок з 541 875,00 541   558 558   103,14 103,14   



 
вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 

875,00 887,71 887,71 

14030000 

Акцизний податок з ввезених в 

Україну підакцизних товарів 

(продукції) 
1 901 260,00 

1 901 

260,00 
  

1 952 

377,03 

1 952 

377,03 
  102,69 102,69   

18000000 Місцеві податки і збори 11 443 113,00 
11 443 

113,00 
  

11 877 

207,18 

11 877 

207,18 
  103,79 103,79   

18010000 Податок на майно 3 563 564,00 
3 563 

564,00 
  

3 827 

526,29 

3 827 

526,29 
  107,41 107,41   

18010100 

Податок на нерухому майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об'єктів житлової нерухомості 

150,00 150,00   691,97 691,97         

18010200 

Податок на нерухому майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, 

які є власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

10 500,00 10 500,00   15 461,06 15 461,06   147,25 147,25   

18010300 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, 

які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

21 000,00 21 000,00   40 332,73 40 332,73   192,06 192,06   

18010400 

Податок на нерухому майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 

46 700,00 46 700,00   47 254,26 47 254,26   101,19 101,19   

18010500 
Земельний податок з 

юридичних осіб 
318 890,00 

318 

890,00 
  

351 

980,85 

351 

980,85 
  110,38 110,38   

18010600 
Орендна плата з юридичних 

осіб 
1 013 444,00 

1 013 

444,00 
  

1 045 

026,78 

1 045 

026,78 
  103,12 103,12   

18010700 
Земельний податок з фізичних 

осіб 
1 321 924,00 

1 321 

924,00 
  

1 441 

325,27 

1 441 

325,27 
  109,03 109,03   



 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 816 456,00 
816 

456,00 
  

839 

613,37 

839 

613,37 
  102,84 102,84   

18011000 
Транспортний податок з 

фізичних осіб 
2 000,00 2 000,00   27 090,00 27 090,00   1 354,50 1 354,50   

18011100 
Транспортний податок з 

юридичних осіб 
12 500,00 12 500,00   18 750,00 18 750,00   150,00 150,00   

18020000 
Збір за місця для паркування 

трансп.засобів  
47 900,00 47 900,00   51 608,00 51 608,00   107,74 107,74   

18030000 Туристичний збір 22 950,00 22 950,00   14 023,00 14 023,00   61,10 61,10   

18030200 
Туристичний збір, сплачений 

фізичними особами 
22 950,00 22 950,00   14 023,00 14 023,00   61,10 61,10   

18050000 Єдиний податок 7 808 699,00 
7 808 

699,00 
  

7 984 

049,89 

7 984 

049,89 
  102,25 102,25   

18050300 
Єдиний податок з юридичних 

осіб 
1 164 992,00 

1 164 

992,00 
  

1 137 

452,18 

1 137 

452,18 
  97,64 97,64   

18050400 
Єдиний податок з фізичних 

осіб 
6 491 077,00 

6 491 

077,00 
  

6 611 

253,74 

6 611 

253,74 
  101,85 101,85   

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків" 

152 630,00 
152 

630,00 
  

235 

343,97 

235 

343,97 
  154,19 154,19   

19000000 Інші податки та збори 40 500,00   40 500,00 35 184,92   35 184,92 86,88   86,88 

19010000 Екологічний податок 40 500,00   40 500,00 35 184,92   35 184,92 86,88   86,88 

19010100 

Надходження від викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

забруднення 

39 000,00   39 000,00 34 183,26   34 183,26 87,65   87,65 

19010200 

Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об'єкти 

                  

19010300 Надходження від розміщення 1 500,00   1 500,00 1 001,66   1 001,66 66,78   66,78 



 
відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи 

на об'єктах, крім розміщення 

окремих видів відходів як 

вторинної сировини 

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" 

            #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

20000000 Неподаткові надходження 508 760,00 
508 

760,00 
  

1 268 

293,73 

517 

746,14 
750 547,59 249,29 101,77   

21000000 
Доходи від власності та 

підприєм.діяльності 
13 050,00 13 050,00   15 822,00 15 822,00   121,24 121,24   

21010300 

Частина чистого 

прибутку(доходу)комунальни

х унітарних підприємств 

                  

21080000 Інші надходження 13 050,00 13 050,00   15 822,00 15 822,00   121,24 121,24   

21081100 
Адміністративні штрафи та 

інші санкції 
8 000,00 8 000,00   10 722,00 10 722,00   134,03 134,03   

21081500 

Адміністративні штрафи та 

штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері 

виробництва та обігу 

5 050,00 5 050,00   5 100,00 5 100,00         



 
алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів  

22000000 

Адміністративні збори та 

платежі,доходи від 

некомерційної 

господ.діяльності 

490 310,00 
490 

310,00 
  

496 

482,68 

496 

482,68 
  101,26 101,26   

22010000 
Плата за надання 

адміністративних послуг 
426 000,00 

426 

000,00 
  

424 

936,44 

424 

936,44 
  99,75 99,75   

22010300 

Адміністративний збір за 

проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, 

                  

22012500 
Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
347 000,00 

347 

000,00 
  

335 

965,44 

335 

965,44 
  96,82 96,82   

22012600 

Адміністративний збір за 

державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 

79 000,00 79 000,00   88 971,00 88 971,00   112,62 112,62   

22080000 

Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

державним майном 

56 310,00 56 310,00   56 358,12 56 358,12   100,09 100,09   

22080400 

Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що 

перебуває в комунальній 

власності 

56 310,00 56 310,00   56 358,12 56 358,12   100,09 100,09   

22090000 Державне мито 8 000,00 8 000,00   15 188,12 15 188,12   189,85 189,85   

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   8 578,52 8 578,52   857,85 857,85   



 

22090200 
Державне мито, не віднесене 

до інших категорій 
                  

22090400 

Державне мито, пов'язане з 

видачею та оформленням 

закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів 

громадян України 

7 000,00 7 000,00   6 609,60 6 609,60   94,42 94,42   

24000000 
Інші неподаткові 

надходження 
5 400,00 5 400,00   7 349,71 5 441,46 1 908,25 136,11 100,77   

24060000 Інші надходження       1 908,25   1 908,25       

24060300 Інші надходження 5 400,00 5 400,00   5 441,46 5 441,46   100,77 100,77   

24062100 

Грошові стягнення за 

шкоду,заподіяну порушенням 

законодавства про охорону 

навколишнього природного 

середовища 

      1 908,25   1 908,25       

24170000 

Надходження коштів пайової 

участі у розвитку 

інфраструктури населеного 

пункту 

                  

25000000 
Власні надходж.бюджетних 

установ 
      

748 

639,34 
  748 639,34       

25010000 

Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю  

      
743 

979,15 
  3 277,00       

25010200 

Надходження бюджетних 

установ від додаткової 

(господарської) діяльності 
      3 277,00   3 277,00       

25020000 

Інші джерела власних 

надходжень бюджетних 

установ 
      

745 

362,34 
  745 362,34       

25020100 
Благодійні внески, гранти та 

дарунки 
      4 660,19   4 660,19       



 

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 

      
740 

702,15 
  740 702,15       

30000000 
Доходи від операцій з 

капіталом 
      61 203,00   61 203,00       

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 

несільськогосподарського 

призначення, що перебувають 

у державній або комунальній 

власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на 

території Автономної 

Республіки Крим 

      61 203,00   61 203,00       

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,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 

несільськогосподарського 

призначення, що перебувають 

у державній або комунальній 

власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на 

території Автономної 

Республіки Крим 

               

40000000 Офіційні трансферти 1 956 181,00 
1 555 

181,00 
401 000,00 

698 

821,43 

297 

821,43 
401 000,00 35,72 19,15 100,00 

41052300 

Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій за 

рахунок відповідної субвенції з 

1 398 246,00 
1 398 

246,00 
  

140 

886,43 

140 

886,43 
  10,08 10,08   



 
державного бюджету 

41053000 

Субвенція з місцевого 

бюджету на проведення 

виборів депутатів місцевих рад 

та сільських, селищних, 

міських голів, за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету 

156 935,00 
156 

935,00 
  

156 

935,00 

156 

935,00 
  100,00 100,00   

410534 

Субвенції з інших бюджетів на 

виконання інвестиційних 

проектів 

401 000,00   401 000,00 
401 

000,00 
  401 000,00 100,00   100,00 

  
Разом доходів без  

врахування субвенцій 
14 982 059,00 

14 941 

559,00 
40 500,00 

16 383 

073,84 

15 536 

138,33 
846 935,51 109,35 103,98 2 091,20 

  
Всього доходів 16 938 240,00 

16 496 

740,00 
441 500,00 

17 081 

895,27 

15 833 

959,76 
1 247 935,51 100,85 95,98 282,66 

 

Начальник відділу, головний бухгалтер 

                                                    

                                                        Л.С.Лютикова       

 

       

 

         
 

         

 



 
         Додаток  2 

         до рішення міської ради 

         від   ___2020 рік 

          

 № _____ - 

VII  

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 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. 

загальн

ий фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд, % 

спеціальний 

фонд, % 

1 2 3 4 5   7 8 9 10 11 12 

0150 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності 

обласної ради, 

районної ради, 

районної у місті 

ради (у разі її 

створення), 

міської, селищної, 

сільської рад 6 124 896,00 

5 629 

290,00 495 606,00   

6 004 

711,37 5 509 231,37 495 480,00 98,04 97,87 99,97 

  в тому числі                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 4 199 100,00 

4 199 

100,00     
4 176 

252,91 4 176 252,91   99,46 99,46   

  

 - оплата 

комунальних 78 789,00 

78 

789,00     
69 

538,33 69 538,33   88,26 88,26   



 
послуг та 

енергоносіїв 

  

 - капітальні 

видатки 22 226,00   22 226,00   

22 

100,00   22 100,00 99,43   99,43 

   натуральна форма 473 380,00   473 380,00   
473 

380,00   473 380,00 100,00   100,00 

3000 

Соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення 459 400,00 

459 

400,00     

403 

554,00 403 554,00   87,84 87,84   

  у тому числі:                     

3140 

Оздоровлення та 

відпочинок дітей 156 400,00 

156 

400,00     
156 

310,00 156 310,00         

3242 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту 

і соціального 

забезпечення 303 000,00 

303 

000,00     
247 

244,00 247 244,00   81,60 81,60   

4000 

Культура і 

мистецтво 363 860,61 

363 

860,61     

325 

205,84 325 205,84   89,38 89,38   

  у тому числі:                     

4081 

Забезпечення 

діяльності інших 

закладів у галузі 

культури і 

мистецтва 363 860,61 

363 

860,61     
325 

205,84 325 205,84   89,38 89,38   

  в тому числі                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 2 365,25 2 365,25     
2 

365,25 2 365,25   100,00 100,00   

  

 - оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 399,23 399,23     24,23 24,23   6,07 6,07   

  капітальні видатки                     

5000 

Фізична культура 

та спорт 622 786,29 

622 

786,29     

543 

591,69 543 591,69   87,28 87,28   

  у тому числі:                     



 

5062 

Підтримка спорту 

вищих досягнень та 

організацій, які 

здійснюють 

фізкультурно-

спортивну 

діяльність в регіоні 622 786,29 

622 

786,29     
543 

591,69 543 591,69   87,28 87,28   

  у тому числі:                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 453 108,00 

453 

108,00     
416 

072,48 416 072,48   91,83 91,83   

  

 - оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 18 000,00 

18 

000,00     
15 

519,21 15 519,21   86,22 86,22   

  Капітальні видатки                     

  натуральна форма                     

6000 

Житлово-

комунальне 

господарство 6 151 216,19 

5 626 

756,00 524 460,19   

6 042 

962,56 5 520 802,37 522 160,19 98,24 98,12 99,56 

6013 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 2 533 694,00 

2 369 

694,00 164 000,00   

2 531 

799,35 2 369 099,35 162 700,00 99,93 99,97 99,21 

  у тому числі:                     

  Капітальні видатки 144 000,00   144 000,00   
142 

900,00   142 900,00 99,24   99,24 

6030 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів 3 617 522,19 

3 257 

062,00 360 460,19   

3 511 

163,21 3 151 703,02 359 460,19 97,06 96,77 99,72 

  у тому числі:                     

  

оплата праці з 

нарахуваннями  1 170 820,00 

1 170 

820,00     

1 170 

755,96 1 170 755,96   99,99 99,99   

  

оплата 

комунальних 

платежів 471 962,00 

471 

962,00     
438 

610,18 438 610,18   92,93 92,93   



 

  Капітальні видатки 74 000,00   74 000,00   
73 

000,00   73 000,00 98,65   98,65 

  натуральна форма 286 460,19   286 460,19   
286 

460,19   286 460,19 100,00   100,00 

  

Власні 

надходження                     

7000 

Економічна 

діяльність 4 199 801,48 

37 

398,00 4 162 403,48   

2 885 

828,06 4 412,80 

2 881 

415,26 68,71 11,80 69,22 

7130 

Здійснення заходів 

із землеустрою 32 898,00 

32 

898,00                 

7330 

Будівництво інших 

обєктів соціальної 

та виробничої 

інфраструктури 

комунальної 

власності 452 000,00   452 000,00   
451 

596,00   451 596,00 99,91   99,91 

7363 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій 1 408 210,48   1 408 210,48   
140 

886,43   140 886,43 10,00   10,00 

7368 

Виконання 

інвестиційних 

проектів за рахунок 

субвенцій з інших 

бюджетів 440 000,00   440 000,00   

440 

000,00   440 000,00 100,00   100,00 

7461 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг та дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету 1 857 193,00   1 857 193,00   
1 843 

932,83   

1 843 

932,83 99,29   99,29 



 

                                                                                                                  

      

 

 

 

 

 

 

7650 

Проведення 

експертної 

грошової оцінки 

земельної ділянки 

чи права на неї 5 000,00   5 000,00   
5 

000,00   5 000,00     100,00 

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  101 784,76 

59 

812,39 41 972,37   

75 

343,90 46 877,90 28 466,00 74,02 78,37 67,82 

8110 

Заходи із 

запобігання та 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 59 812,39 

59 

812,39     
46 

877,90 46 877,90   78,37 78,37   

8340 

Природоохоронні 

заходи за рахунок 

цільових фондів 41 972,37   41 972,37   

28 

466,00   28 466,00 67,82   67,82 

9000 

Міжбюджетні 

трансферти 437 015,00 

424 

815,00 12 200,00   

292 

975,00 280 775,00 12 200,00 67,04 66,09 100,00 

9770 

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 437 015,00 

424 

815,00 12 200,00   

292 

975,00 280 775,00 12 200,00 67,04 66,09 100,00 

  

РАЗОМ 

ВИДАТКІВ 

18 460 

760,33 

13 224 

118,29 5 236 642,04   

16 574 

172,42 12 634 450,97 

3 939 

721,45 89,78 95,54 75,23 

            

Начальник відділу, 

головний бухгалтер  Л.С.Лютикова     

Виконавець:   Л.С.         



 

Додаток 3 

      до  рішення  міської  ради     

      від ___________ 2020 року 

      № ____ VІІ  

         

Звіт про споживання електроенергії бюджетними установами  

міського бюджету за  9 місяців 2020 року   

         

№ п/п 
Найменування бюджетних 

установ 

Затверджено на  9 місяців 

2020 року з урахуван. змін 
Фактично спожито 

Відсоток споживання до 

плану за 9 місяців 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 21,0 59789,00 20,5 58256,80 97,62 97,44 36,86 

2 Благоустрій 195,0 524862,00 167,7 438610,18 86,00 83,57 49,48 

3 Кінотеатр 0,1 399,00 0,01 24,23 10,00 6,07 0,54 

4 Спорт 6,7 18000,00 5,7 15519,21 85,07 86,22 62,08 

  ВСЬОГО 222,80 603050,00 193,91 512410,42 87,03 84,97 63,82 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Звіт про споживання твердого палива бюджетними установами  

міського бюджету за  9 місяців 2020 року   

         

№ п/п 
Найменування бюджетних 

установ 

Затверджено на  9 місяців 2020 

року з урахуван. змін 
Фактично спожито 

Відсоток споживання до плану за 9 місяців 

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) 0,20 2460,00           

2 

Міська  рада                (побутові 

відходи) 10,00 7540,00 8,39 6292,00 83,90 83,45 78,65 

  ВСЬОГО 10,20 10000,00 8,39 6292,00 83,90 83,45 78,65 

    

 

     

Звіт про споживання води бюджетними установами  

міського бюджету за  9 місяців 2020 року   

         

№ п/п 
Найменування бюджетних 

установ 

Затверджено на  9 місяців 2020 

року з урахуван. змін 

Фактично 

спож. 

Відсоток споживання до 

квартального плану 

Відсоток споживання до 

плану на  2020р. 

грн. грн. % % 

1 Міська рада 9000,00 4990,00 55,44 54,24 

  ВСЬОГО 9000,00 4990,00 55,44 54,24 

 

Начальник відділу головний 

бхгалтер  Л.С.Лютікова      

 
Виконавець: Вівіч Т.І. 

        

 

                                                                                                                                  



 

 

3  питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

  

Про прийняття окремо визначеного 

майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл і міста 

Татарбунарського району Одеської 

області до комунальної власності 

Татарбунарської міської ради Одеської 

області   
 

 Керуючись статтями 142, 144 Конституції України, пунктами 31,51 

частини 1статті 26, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рішення Татарбунарської районної ради від 19 червня 

2020 року № 712 –VIІ «Про передачу майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної 

власності Татарбунарської міської ради Одеської області», від 20 серпня  2020 

року № 755 – VІІ «Про затвердження Актів приймання-передачі зі спільної 

власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до 

комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області», 

рішення Татарбунарської міської ради від 21 серпня 2020 року № 1115 –VII 

«Про затвердження актів приймання передачі майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної 

власності Татарбунарської міської ради Одеської області»,  Татарбунарська 

міська рада 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти окреме визначене майно зі спільної власності територіальних 

громад сіл і міста Татарбунарського району Одеської області до комунальної 

власності Татарбунарської міської ради Одеської області згідно переліку 

(додається). 

          2. Визначити балансоутримувачем прийнятого майна виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради Одеської області (ЄДРПОУ 04527371) . 

3. 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 

     

« __ » _________  2020 р. 

№ ______ – VII 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Проєкт рішення підготовлено сектором з юридичних питань  виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради  
 

 

                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток   

до рішення  Татарбунарської міської 

ради  

від «__» жовтня 2020 року № 

______- VII 

 

П Е Р Е Л І К 

 

окремо визначеного майна, яке приймається зі спільної власності 

територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної 

власності Татарбунарської міської ради 

 

1. Об’єкти нерухомого майна за адресами в м. Татарбунари Одеської області: 

- вул. Горького,1(комплекс, Адміністративна будівля районної ради); 

- вул. Горького,2 (нежитлова будівля,Адміністративна; гараж); 

- вул. Армійська, 5 (майновий комплекс, в якому розміщений військовий 

комісаріат); 

- вул. Центральна, 80 (майновий комплекс, в якому розміщений архів);  

- вул. Горького,4 (будівля, в якій розміщена центральної районна бібліотечна 

система); 

- вул. Гімназична,1(будівля, КЗ «Татарбунарська районна дитяча юнацька 

спортивна школа», нежитлова будівля); 

- вул. Соборна, 1 (майновий комплекс, в якому розміщена Татарбунарська 

районна музична школа);  

- вул. Центральна, 31-а (будівля Татарбунарського районного будинку 

культури); 

- вул. Р.Гульченко, 8 (майновий комплекс, ЦРЛ); 

- вул. Р.Гульченка, 16 (майновий комплекс, ЦРЛ); 

- вул. Чорноморська, 32- б (будівля, ЦРЛ); 

- вул. В. Тура, 32 (будівля, ЦРЛ);  

- вул. Пушкіна,3-в квартира № 13; 

- вул. 23 серпня, 50 (майновий комплекс, адмінбудівля відділу освіти); 

- вул. Соборна,9 (будівля, КЗ «Татарбунарський районний будинок дитячої та 

юнацької творчості»); 

- вул. Барінова,10 (майновий комплекс КЗ  «Татарбунарська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 1 ім.В.Тура» з земельною ділянкою під ним площею 1,5557 га з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0188); 

- земельні ділянки: кадастровий номер 5125010100:01:001:1700 площею 50,0498 

га та кадастровий номер 5125010100:01:001:1701 площею 54,0742 га; 

- вул. Князєва, 5 (майновий комплекс КЗ «Татарбунарський НВК ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – гімназія» з земельною ділянкою під ним з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0265); 

- земельні ділянки з кадастровими номерами 5125010100:01:001:1703  та 

5125010100:01:001:1702. 

 



 

2. Об’єкти нерухомого майна за адресою по вул. Радостная,56 (Расєйка) в с. 

Приморське Татарбунарського району Одеської області: 

-  комплекс будівель та споруд КП ДОЗ «Зорька»  з земельними ділянками під 

ним з кадастровими номерами 5125083900:02:002:0191 площею 52605,0 га, 

5125083900:02:002:0192 площею 355,0 га та 5125083900:02:002:0193 площею 

235,0 га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4  питання порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження Положення про 

сектор з юридичних питань 

виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради  

 

Керуючись пунктами 30, 32 частини першої статті 26, статті 54  Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 39 сесії 

Татарбунарської міської ради «Про затвердження структури виконавчих 

органів Татарбунарської міської ради», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Положення про сектор з юридичних питань виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради (додається). 

 

      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                                  А.П. Глущенко 
     

« __ » _________  2020 р. 

№ ______ – VII 

 

Проєкт рішення підготовлено сектором з юридичних питань виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    Додаток   

до рішення  Татарбунарської міської 

ради  

від «__» жовтня 2020 року № 

______- VII 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про сектор з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради 

 

 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Сектор з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради (надалі – сектор) є структурним підрозділом 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, утворюється міською 

радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому 

комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови 

відповідно до розподілу обов’язків. 

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і 

Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 

України, нормативно правовими актами інших центральних органів виконавчої 

влади, розпорядженнями Татарбунарського міського голови, рішеннями 

Татарбунарської міської ради, її виконавчого комітету, Регламентами міської 

ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського 

голови, цим Положенням. З питань організації і методики ведення правової 

роботи сектор керується рекомендаціями Міністерства юстиції України. 

1.3. Сектор не має статусу юридичної особи. Положення про сектор 

затверджується сесією міської ради.  

1.4. Відповідні структурні підрозділи виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради зобов’язані створювати умови для належної роботи і підвищення 

кваліфікації працівників сектору, забезпечувати їх окремим приміщенням, 

телефонами та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та 

оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-

правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та 

літературою з правових питань, а також доступом до інформаційних баз. 

 

2.ЗАВДАННЯ  

 

2.1. Основними завданнями сектору є: 

2.1.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, 

неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, 

інших нормативно документів міської ради, її виконавчих органів, 

працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і 

функціональних обов’язків. 



 

2.1.2. Координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що 

регулюють відносини виконавчих органів міської ради. 

2.1.3. Перевірка на відповідність законодавства проектів рішень міської ради, 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх візування за 

наявності погодження цих проектів відділами, управліннями. 

2.1.4. Організація та введення претензійної і позовної роботи. 

2.1.5. Представлення за дорученням міського голови інтересів міської ради та 

виконавчого комітету у судах загальної юрисдикції, господарських та 

адміністративних судах усіх рівнів, інших органах під час розгляду правових 

питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені міській раді у 

зв’язку із порушенням її майнових прав і законних інтересів.  

2.1.6. Надання усних та письмових консультацій із правових питань. 

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ 

  

3.1. Сектор має наступні повноваження: 

3.1.1. Перевіряти стан додержання Конституції України, законів України, інших 

актів законодавства посадовими особами в управліннях, відділах, інших 

структурних підрозділах міської ради, її виконавчому комітеті, вносити 

пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків. 

3.1.2. Взаємодіяти з іншими підрозділами виконавчого комітету, органами 

судової влади, прокуратурою, органами юстиції та підрозділами Національної 

поліції, іншими органами держаної влади та місцевого самоврядування у 

встановленому законодавством порядку для реалізації своїх завдань. 

3.1.3. Здійснювати методичне керівництво правовою роботою у виконавчому 

комітеті, вносити пропозиції щодо її вдосконалення, вживати заходів до 

впровадження кращих форм і методів діяльності сектору та до реалізації 

рекомендації органів юстиції. 

3.1.4.  Надавати пропозиції щодо приведення у відповідність із законодавством 

проектів рішень, інших правових актів. 

3.1.5. Надавати методичні вказівки іншим відділам та управлінням виконавчого 

комітету та міської ради, пов’язаних із реалізацією покладених на них завдань. 

3.1.6. Отримувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, структурних 

підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, інформацію,  

довідки, розрахунки, інші матеріали необхідні для виконання службових 

обов’язків. 

3.1.7. Разом із заінтересованими структурними підрозділами міської ради 

узагальнює практику застосування законодавства у сферах діяльності міської 

ради, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд міському 

голові для вирішення питання щодо підготовки нормативно-правових актів та 

інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, 

уповноваженого приймати такі акти. 

3.1.8. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, 

підготовлених структурними підрозділами виконавчого комітету 



 

Татарбунарської міської ради, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників 

заінтересованих структурних підрозділів. 

3.1.9. Переглядає разом із структурним підрозділами виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради нормативно-правові акти та інші документи з 

питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у 

відповідність із законодавством. 

3.1.10. Опрацьовує проекти договорів, які укладаються міською радою та 

виконавчим комітетом, вносити свої пропозиції, зауваження. 

3.1.11. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його 

компетенції і пов’язані з роботою сектору, а також звернення підприємств, 

установ, організацій, що належать до сфери управління виконавчого комітету. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

4.1. У межах наданої компетенції працівники сектору мають наступні права: 

4.1.1. Перевіряти дотримання законності відділами та іншими структурними 

підрозділами міської ради. 

4.1.2. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на 

нього завдань необхідні документи, довідки, інформації, інші матеріали від 

посадових осіб відділів, інших структурних підрозділів міської ради, 

виконкому, організацій, установ, що належать до сфери управління міської 

ради. З метою своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного 

вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов’язані невідкладно подавати 

необхідні матеріали на вимогу сектору. 

4.1.3. Залучати (за згодою їх керівників) спеціалістів управлінь, відділів та 

інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій 

для розгляду питань, що належать до його компетенції, у тому числі з метою 

підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також 

розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним сектором 

відповідно до покладених на нього завдань. 

4.1.4. Інформувати міського голову, виконавчий комітет про покладання на 

сектор обов’язків, що не належать до функцій сектору чи виходять за його 

межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не 

надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених 

питань. 

4.1.5 Брати участь у засіданні сесій міської ради, виконавчого комітету, 

засіданнях  інших консультативно-дорадчих органів, семінарах, нарадах, які 

проводяться в міській раді та її виконавчому комітеті у разі розгляду на них 

питань щодо практики застосування законодавства. 

 

5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРОМ 

 

5.1.1. Структура та чисельність працівників сектору затверджується сесією 

міської ради за поданням міського голови. 



 

    В структуру сектору входять: завідувач сектору та головний спеціаліст 

сектору-юрист, який призначається на посаду та звільняється з посади головою 

міської ради за поданням завідувача сектору. 

5.1.2. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з 

посади розпорядженням міського голови відповідно Закону України «Про 

службу  в органах місцевого самоврядування» з дотриманням вимог Кодексу 

законів про працю України та інших нормативно-правових актів. 

     На посаду завідувача сектору призначається особа з повною вищою 

юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, 

стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та 

державній службі на керівних посадах не менше 3 років. Післядипломна освіта 

у галузі знань – «державна служба». 

     Завідувач підзвітний та підконтрольний міському голові. Доручення 

завідувачу сектором надаються безпосередньо міським головою. 

5.1.3. Завідувач сектором: 

- очолює Сектор, здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов’язки 

між працівниками та визначає ступінь їх складності; 

- визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення 

ефективності роботи Сектору; 

- представляє Сектор у відносинах з іншими органами, підприємствами, 

установами, організаціями в Україні та за її межами; 

- забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки проектів 

розпоряджень голови міської ради, рішень ради та  виконавчого комітету, які 

вносяться на його розгляд головою міської ради, розглядає їх, візує, а вразі 

невідповідності законодавству забезпечує підготовку відповідного висновку 

(зауваження); 

- здійснює методичне керівництво правовою роботою виконавчого комітету 

міської ради; 

- візує проекти рішень ради та виконавчого комітету, розпоряджень голови 

міської ради; 

-  планує роботу сектору та забезпечує виконання поточних планів його роботи; 

- забезпечує розгляд скарг, заяв громадян, підприємств, установ, організацій, 

які надійшли до сектору згідно з дорученням голови міської ради; 

- забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо реалізації 

державної правової політики в діяльності міської ради, несе персональну 

відповідальність перед головою міської ради за виконання покладених на 

сектор завдань. 

5.1.4. Завідувачу сектору підпорядковуються працівники сектору відповідно до 

штатного розпису. 

5.1.5. Працівники сектору діють в межах повноважень, визначених посадовими 

інструкціями, які затверджуються міським головою. 

 

 

 

 



 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

 

6.1. Працівники сектору несуть відповідальність за неналежне виконання 

покладених на сектор даним положенням повноважень у порядку 

передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Сектору 

розподіляються завідувачем між працівниками Сектору та закріплюються у 

посадових інструкціях. 

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Сектору 

притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акту 

міської ради її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови для 

прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з 

юридичним сектором не допускається. 

7.2. Пропозиції сектора, щодо приведення у відповідність до законодавства 

проектів розпоряджень, інших правових актів міської ради, що суперечить 

закону, підлягають обов’язковому розгляду відповідними посадовими особами 

міської ради та її структурними підрозділами. 

        У разі неврахування пропозиції юридичного сектору або часткового їх 

врахування сектор подає голові міської ради письмовий висновок до проекту 

акта. 

7.3. Покладання на юридичний сектор обов’язків, які не передбачені цим 

Положенням і не стосується правової роботи, не допускається. 

7.4. Припинення діяльності сектору здійснюється у встановленому порядку 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

7.5. Зміни і доповнення до цього положення вносяться у порядку, 

встановленому для його прийняття.  

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради                      Л.В.Коваль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 питання порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проєкту 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 проєкт 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, з площею земельної ділянки 0,0532 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1325. 

      2. Відмовити у передачі земельної ділянки 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, з 

площею земельної ділянки 0,0532 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1325, у зв’язку з набуттям права власності на земельну 

ділянку іншою особою. 

       3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища. 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 



 

     

« __ » _________  2020 р. 

№ ______ – VII 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6  питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Онишко Галини Володимирівни 

 
Керуючись статтями 12, 79ˡ,116, 118, 120-122, 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 проєкт землеустрою Онишко Галини 

Володимирівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Онишко Галині Володимирівні для будівництва і обслуговування 

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

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

Колісніченко,52 з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:0084. 

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

Галині Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Колісніченко,52 з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:0084. 

3.   Зобов`язати гр. Онишко Галину Володимирівну: 

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 та рекомендувати встановити адресну табличку.  

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 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
                                                                                                                     

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 питання порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду, за 

клопотанням приватного підприємства 

«Багатопрофільна-комерційна фірма 

«КУЛЕКСПОБУД» 

 
Керуючись статтями 12, 79ˡ,116, 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 проєкт землеустрою приватного підприємства 

«Багатопрофільна-комерційна фірма «КУЛЕКСПОБУД», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років приватному підприємству «Багатопрофільна-

комерційна фірма «КУЛЕКСПОБУД» з цільовим призначенням В.03.15, для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, за 

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

Центральна,45, з площею земельної ділянки 0,0267 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0071. 

 

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

приватному підприємству «Багатопрофільна-комерційна фірма 

«КУЛЕКСПОБУД» з цільовим призначенням В.03.15, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Центральна,45, з 

площею земельної ділянки 0,0267 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0071. 

 

3.   Зобов`язати приватне підприємство «Багатопрофільна-комерційна 

фірма «КУЛЕКСПОБУД»: 



 

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. 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 

 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8  питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Семененка Андрія Володимировича 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ,116, 118, 120-122, 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 проєкт землеустрою Семененка 

Андрія Володимировича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Семененку Андрію Володимировичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вулиця Колісніченко,26 з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:0009. 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Семененку Андрію Володимировичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Колісніченко,26  з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:0009. 

3.   Зобов`язати гр. Семененку Андрію Володимировичу: 

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 та рекомендувати встановити адресну табличку.  

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 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Семененка Руслана Андрійовича 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ,116, 118, 120-122, 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 проєкт землеустрою Семененка 

Руслана Андрійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Семененку Руслану Андрійовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вулиця Колісніченко,24 з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:0013. 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Семененку Руслану Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця 

Колісніченко, 24 з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:0013. 

3.   Зобов`язати гр. Семененка Руслана Андрійовича: 

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 та рекомендувати встановити адресну табличку.  

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 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома 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 Чобана Василя Костянтиновича 
  

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  Чобана Василя 

Костянтиновича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Василю Костянтиновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Польова, будинок 6, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0333. 

 

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

Василю Костянтиновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Польова, будинок 6, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0333. 

 

3.   Зобов`язати гр. Чобана Василя Костянтиновича: 

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 та рекомендувати встановити адресну табличку.  



 

 

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 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома 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 Климович Катерини Валеріївни 
  

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 Климович Катерини 

Валеріївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Катерині Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Космонавтів, будинок 4, 

з площею земельної ділянки 0,0707 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0182. 

 

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

Катерині Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Космонавтів, будинок 4, 

з площею земельної ділянки 0,0707 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0182. 

 

3.   Зобов`язати гр. Климович Катерину Валеріївну: 

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 та рекомендувати встановити адресну табличку. 
 

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 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома 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 Кашнян Валентини Микитівни 
  

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 Кашнян Валентини 

Микитівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Микитівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

повстання, будинок 39-а, з площею земельної ділянки 0,0649 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:0180. 

 

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

Валентині Микитівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

повстання, будинок 39-а, з площею земельної ділянки 0,0649 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:0180. 

 

3.   Зобов`язати гр. Кашнян Валентину Микитівну: 

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 та рекомендувати встановити адресну табличку.  

 

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 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома 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 Кузьменко Ніни Леонтіївни 
  

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 Кузьменко Ніни 

Леонтіївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Ніні Леонтіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:005:0102. 

 

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

Ніні Леонтіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:005:0102. 

 

3.   Зобов`язати гр. Кузьменко Ніні Леонтіївні: 

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 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Татарбунари для надання в оренду за 

клопотанням Крюкової Віри Василівни 
  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та технічну документацію Крюкової Віри Василівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Богдана Хмельницького, будинок 

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

5125010100:02:003:0182. 

 

2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. 

Крюковій Вірі Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Богдана Хмельницького, 

будинок 17, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0182. 

 

3.   Зобов`язати гр. Крюковій Вірі Василівні: 

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 та рекомендувати встановити адресну табличку.  

 

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 

 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Татарбунари для надання в оренду за 

клопотанням Базан Лідії Омелянівни, Федорової 

Олени Олександрівни 
  

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 Базан Лідії Омелянівни, 

Федорової Олени Олександрівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Омелянівні та гр. Федоровій Олені Олександрівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Соборна, будинок 34, з площею земельної ділянки 0,0406 га, 

з кадастровим номером 5125010100:02:004:0073. 

 

2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. 

Базан Лідії Омелянівні та гр. Федоровій Олені Олександрівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Соборна, будинок 34, з площею земельної ділянки 0,0406 га, 

з кадастровим номером 5125010100:02:004:0073. 

 

3.   Зобов`язати гр. Базан Лідію Омелянівну та гр. Федорову Олену 

Олександрівну: 

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 та рекомендувати встановити адресну табличку.  

 

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 

 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Татарбунари для надання в оренду за 

клопотанням Скуртуленка Олександра 

Мефодійовича 
  

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 Скуртуленка Олександра 

Мефодійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Мефодійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 105, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:0316. 

 

2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Скуртуленку 

Олександру Мефодійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 105, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:0316. 

 

3.   Зобов`язати гр. Скуртуленка Олександра Мефодійовича: 

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 та рекомендувати встановити адресну табличку.  

 

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 

 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про припинення дії договору 

оренди землі за клопотанням 

Лози Лідії Романівни 

 
         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 Лози Лідії Романівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 23.07.2018 року №177 (запис 

про державну реєстрацію від 30.07.2018 року № 27362310) між гр. Лози Лідії 

Романівни та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1239 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, земельна ділянка 65, 

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

 

2. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до 

договору оренди землі щодо припинення права оренди. 

 

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 

 



 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про припинення дії договору 

оренди землі за клопотанням 

Котович Тетяни Миколаївни 

 
         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 Лози Лідії Романівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 12.03.2018 року №160 (запис 

про державну реєстрацію від 30.07.2018 року № 27362310) між гр. Котович 

Тетяною Миколаївною та Татарбунарською міською радою, на земельну 

ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:002:0165 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  площею 0,0917 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, земельна ділянка 39, 

за згодою сторін. 

 

2. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до 

договору оренди землі щодо припинення права оренди. 
 

3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища. 
 

Міський голова       Глущенко А.П. 
         



 

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про припинення дії договору 

оренди землі за клопотанням 

Султан Світлани Пантеліївни 

 

         Керуючись статтею 12, статтею 141  Земельного кодексу України, пунктом 

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

Законом України «Про оренду землі», розглянувши заяву Султан Світлани 

Пантеліївни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Припинити дію договору оренди землі від 10.09.2020 року №279 (запис 

про державну реєстрацію від 11.09.2020 року № 38226131) між гр. Султан 

Світланою Пантеліївною та Татарбунарською міською радою, на земельну 

ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0036 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі,  площею 0,0029 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, земельна 

ділянка 13-Д, у зв’язку з набуттям права власності на нежитлову будівлю 

іншою особою. 

 

2. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до 

договору оренди землі щодо припинення права оренди. 

 

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 

 



 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про поновлення на новий строк дії 

договору оренди землі на земельну ділянку 

з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0154 за клопотанням 

фізичної особи – підприємця Раділової 

Ірини Георгіївни 

 
         Керуючись статтею 12, статтею 125, 126

-1
  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  Раділової Ірини Георгіївни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Поновити дію договору оренди землі від 01.10.2015 року № 116 (запис про 

державну реєстрацію від 16.11.2015 року № 12114178) між фізичною особою-

підприємцем  Раділовою Іриною Георгіївною та Татарбунарською міською 

радою, на земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0154 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  площею 0,0015 га, за 

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

Серпня, земельна ділянка 7-б, строком до 02.01.2024 року з можливістю 

пролонгації. 

 

2. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до 

договору оренди землі щодо поновлення строку дії права оренди. 

 

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 



 

 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про поновлення на новий строк дії 

договору оренди землі на земельну ділянку 

з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0152 за клопотанням 

фізичної особи – підприємця Раділової 

Ірини Георгіївни 

 
         Керуючись статтею 12, статтею 125, 126

-1
  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  Раділової Ірини Георгіївни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Поновити дію договору оренди землі від 01.10.2015 року № 117 (запис про 

державну реєстрацію від 22.10.2015 року № 11805190) між фізичною особою-

підприємцем  Раділовою Іриною Георгіївною та Татарбунарською міською 

радою, на земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0152 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  площею 0,0015 га, за 

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

Серпня, земельна ділянка 7-б, строком до 02.01.2024 року з можливістю 

пролонгації. 

 

2. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до 

договору оренди землі щодо поновлення строку дії права оренди. 

 

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 



 

 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

 

Про внесення змін у рішення 

Татарбунарської міської ради від 

10.04.2020 року № 1073 - VІІ за 

клопотанням Левченка Олександра 

Сергійовича 

 
Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

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

розглянувши клопотання Левченка Олександра Сергійовича,Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни у пункті 1 рішення Татарбунарської міської ради від 

10.04.2020 року № 1073 - VІІ у частині, що стосується Левченка Олександра 

Сергійовича, а саме: замість слів та цифр: «Молодіжна, 2», зазначити слово: 

«Молодіжна». 

 

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 

 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 



 

 

23 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про надання в оренду земельної ділянки з 

кадастровим номером 

5125010100:02:004:0294 за клопотанням 

Мельника Олександра Георгійовича 

 

         Керуючись статтею 12, статтею 122, 123, 125, абзацом 1 пункту 2 статті 

134 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

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

оренду землі», розглянувши заяву гр. Мельника Олександра Георгійовича ,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити гр. Мельнику Олександру Георгійовичу у наданні в оренду 

строком на 5 (п’ять) років земельної ділянки комунальної власності 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0294 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

для будівництва і обслуговування нежитлової будівлі, площею 0,1062 га, за 

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

Центральна, земельна ділянка 39, (в минулому вулиця Карла Маркса, 39), у 

зв’язку з відсутністю зареєстрованого належним чином права власності на 

об'єкт нерухомого майна (будівлю). 
 

2.Рекомендуватти гр.Мельнику О.Г. вирішити спірне питання визнання права 

власності на об'єкт нерухомого майна (будівлю) у спосіб передбачений чинним 

законодавством України. 

 

3. Рекомендуватти гр.Мельнику О.Г., у разі визнання за ним права власності на 

об'єкт нерухомого майна (будівлю) або на об’єкт незавершеного будівництва та 

державної реєстрації права власності на об’єкт, звернутись в орган місцевого 

самоврядування повторно із заявою про надання в оренду вищезазначеної 

земельної ділянки.  

 



 

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 

 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24 питання порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про внесення змін у рішення Татарбунарської 

міської ради від 02.10.2020 року № 1183-VІІ за 

клопотанням за клопотанням Коротченкової 

Ірини Володимирівни, Холостенко Олени 

Степанівни, Клименко Валентини Степанівни 

 

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 

Коротченкової Ірини Володимирівни, Холостенко Олени Степанівни, Клименко 

Валентини Степанівни та службову записку Катанова Ігоря Володимировича-

начальника відділу земельних відносин, виконавчого комітету (апарату),  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Викласти у новій редакції пункт 7 рішення Татарбунарської міської ради 

від 02.10.2020 року № 1183-VІІ у частині, що стосується  Коротченкової Ірини 

Володимирівни, Холостенко Олени Степанівни, Клименко Валентини 

Степанівни, а саме: 

«7. Припинити дію договору оренди землі від 30.06.2020 року № 265 

(запис про державну реєстрацію від 30.06.2020 року № 37194614) між гр. 

Коротченковою Іриною Володимирівною, Холостенко Оленою Степанівною, 

Клименко Валентиною Степанівною та Татарбунарською міською радою, на 

земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:003:1306 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 99, у 

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

 



 

Назву та преамбулу рішення Татарбунарської міської ради від 02.10.2020 

року № 1183-VІІ доповнити словами: «Холостенко Олени Степанівни, 

Клименко Валентини Степанівни».  

 

           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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25  питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Сивоконя Геннадія Костянтиновича 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ,116, 118, 120-122, 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 проєкт землеустрою Сивоконя 

Геннадія Костянтиновича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Сивоконю Геннадію Костянтиновичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вулиця Богдана Хмельницького, з площею земельної ділянки 

0,0536 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0236. 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Сивоконю Геннадію Костянтиновичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Богдана Хмельницького, з площею земельної ділянки 0,0536 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:0236. 

3.   Зобов`язати гр. Сивоконя Геннадія Костянтиновича: 

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 та рекомендувати встановити адресну табличку.  

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 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26  питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Пєркової Людмили Володимирівни 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ,116, 118, 120-122, 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 проєкт землеустрою Пєркової 

Людмили Володимирівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Пєрковій Людмилі Володимирівні,для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вулиця Сонячна,26 з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:0101. 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Пєрковій Людмилі Володимирівні,для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Сонячна,26 з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:0101. 

3.   Зобов`язати гр. Пєркову Людмилу Володимирівну: 

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 та рекомендувати встановити адресну табличку.  

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 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 питання порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням ТАТАРБУНАРСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА 
 

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 ТАТАРБУНАРСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО 

СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Надати дозвіл на  розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 

ТАТАРБУНАРСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ з 

цільовим призначенням В.03.07, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, для будівництва та обслуговування магазину господарчих товарів,  

орієнтовною площею земельної ділянки 0,0246 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари,   вул. Василя Тура, 15-и. 

      2. Рекомендувати ТАТАРБУНАРСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ 

ТОВАРИСТВУ надати проєкт землеустрою на затвердження сесії міської ради. 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища. 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 

     

« __ » _________  2020 р. 

№ ______ – VII 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 



 

28 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома 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 Пушкова Сергія Костянтиновича 
  

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 Пушкова Сергія 

Костянтиновича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Сергію Костянтиновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

будинок 43, з площею земельної ділянки 0,0862 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0239. 

 

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

Сергію Костянтиновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

будинок 43, з площею земельної ділянки 0,0862 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0239. 

 

3.   Зобов`язати гр. Пушкова Сергія Костянтиновича: 

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 

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Татарбунари для надання в оренду за 

клопотанням Гладченка Сергія Арсентійовича 
  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-123, 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 Гладченка Сергія 

Арсентійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Сергію Арсентійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 16 Вересня, будинок 14, 

з площею земельної ділянки 0,0862 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:00329. 

 

2. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Гладченку 

Сергію Арсентійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 16 Вересня, будинок 14, 

з площею земельної ділянки 0,0862 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:00329. 

 

3.   Зобов`язати гр. Гладченка Сергія Арсентійовича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  



 

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 
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30 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок сьома 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 Олиниченко Ольги Валеріївни 
  

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 Олиниченко Ольги 

Валеріївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Ользі Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки 69, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0238. 

 

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

Ользі Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки 69, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0238. 

 

3.   Зобов`язати гр. Олиниченко Ольгу Валеріївну: 

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. 
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