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території Татарбунарської міської ради»
43.Різне

1 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
Третя сесія VIII скликання
Про міський бюджет 2021року
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», керуючись Бюджетним кодексом
України, Законом України «Про місцеве самоврядування»,Татарбунарська
міська рада
В И РІ ШИ ЛА :
1. Визначити на 2021 рік:
доходи місцевого бюджету у сумі ___________ гривень, у тому числі доходи
загального фонду місцевого бюджету – ____________ гривень та доходи
спеціального фонду місцевого бюджету – ________ гривень згідно з додатком
1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету у сумі _________ гривень, у тому числі видатки
загального фонду місцевого бюджету – _____________ гривень та видатки
спеціального фонду місцевого бюджету – _________ гривень;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі
_________ гривень, що становить 0,15 відсотків видатків загального фонду
місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
Делегувати міському голові повноваженя щодо розподілу та перерозподілу
обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між
сесіями міської ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного
кодексу України з подальшим затвердженням на сесії міської ради.
4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі ________ гривень згідно з додатком 5 до
цього рішення.
5. Затвердити на 2021 рік перелік об’єктів, видатки на які у 2021 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно додатку 6 до цього
рішення.
6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами
міського бюджету на 2021 рік» згідно додатку 7 цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2021 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи,
визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені
статтями 97, 102, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій,
визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу
України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про
Державний бюджет України 2019 рік»:
- внутрішні податки на товари та послуги, що зараховується до бюджетів
місцевого самоврядування;
- податок на прибуток підприємств, що зараховується до бюджетів місцевого
самоврядування;
- податок на
самоврядування;

майно,

що

зараховується

до

бюджетів

місцевого

- єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
- збір за місця для паркування транспортних засобів, що зараховується до
бюджетів місцевого самоврядування;
- туристичний збір;
- плата за надання адміністративних послуг, що зараховується до бюджетів
місцевого самоврядування;
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном;
- плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за
місцем надання послуг;
- державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування
за місцем вчинення дій та видачі документів;
- інші неподаткові надходження, що зараховується до бюджетів місцевого
самоврядування;
- неподаткові надходження, що зараховується до бюджетів місцевого
самоврядування;
- доходи від операцій з капіталом, що зараховується до бюджетів місцевого
самоврядування.
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені
статтею 72 Бюджетного кодексу України;
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого
бюджету на 2021 рік:
8.1. у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71
Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону
України «Про Державний бюджет України 2020 рік»:
- 25 % екологічного податоку.
8.2 у частині фінансування є надходження, визначені пунктм 4, 5, 7 частини
1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
9. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду
місцевого бюджету згідно статтей 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України,
спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71
Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з

підпунктом 8.2. цього рішення, спрямовуються відповідно на розвиток
інфраструктури міста, виконання інвестиційних проектів, будівництво,
капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери і
житлово-комунального господарства; будівництво і придбання житла окремим
категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження та розвиток
історико-культурних місць, розвиток дорожнього господарства.
10. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду
на:
оплату праці працівників;
нарахування на заробітну плату;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування державного (місцевого) боргу;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
11. Керуючись статтею 16 Бюджетного кодексу України в межах поточного
бюджетного періоду на конкурсних засадах здійснювати розміщення тимчасово
вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних
паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до
кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних
цінних паперів відповідно до чинного законодавства.
12. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право
міській раді здійснювати позики на покриття тимчасових касових розривів
місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального
фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за
користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного
бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
13. Забезпечити розпорядниками коштів міського бюджету виконання
норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до
бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету та наданих під
місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до
законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет
за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими
Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових
енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

зобов’язань

за

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги
зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за
кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
14. Дозволити міському голові в межах загального обсягу бюджетних
призначень, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету здійснювати
перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету
та кошторисах.
15. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
16. Додатки до цього рішення є його невід’ємною його частиною.
17. Здійснити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його
прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу
України.
18. . Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном.
Міський голова
« _» ___________ 2020 р.
№ ____ -VIII

А.П.Глущенко

2 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про затвердження Програми
культурно-масових та мистецьких
заходів на 2021 рік.
З метою забезпечення реалізації державної та місцевої політики в галузі
культури, організації культурного життя на території Татарбунарської міської
ради, керуючись пунктом 22 частини першої статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні, Татарбунарська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму «Культурно-масових та мистецьких заходів
на 2021 рік» (далі – Програма), що додається.
2. Затвердити обсяги фінансування міської програми «Культурномасових та мистецьки» на 2021 рік (додаються).
3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської
ради (Лютикова Л.С.) здійснювати фінансування Програми в межах бюджетних
призначень на 202і рік.
4. Рішення міської ради від 29.11.2019 року № 951-VII «Про затвердження
міської програми «Культурно - масових та мистецьких заходів» на 2019 рік»
втрачає чинність з 01.01.2021 року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з соціальних питань та з питань бюджетної політики.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
«__»_______2020р.
№____

А.П.Глущенко

3 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про затвердження міської
Програми «Милосердя» на 20212025 роки»
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, підпункту 1
пункту «а» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою соціального захисту окремих
категорій
малозахищених
верств населення, яке проживає на
території Татарбунарської міської ради, встановлення додаткових
до встановлених законодавством гарантій щодо їх соціального
захисту Татарбунарська міська рада
Вирішила:
1. Затвердити

міську
цільову Програму «Милосердя» на
2021-2025 роки (далі – Програма) згідно з додатком 1.
2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів
міського бюджету в межах бюджетних призначень, затверджених
рішенням міської ради на відповідний бюджетний рік.
3. Затвердити
обсяги фінансування
міської програми
«Милосердя» на 2021 рік (додаток 2).
4. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.
5. Рішення міської ради від 18 січня 2016 року № 23 -VІІ «Про
затвердження міської програми «Милосердя в дії» на 2016-2020 роки»
визнати таким, що втратило чинність.
6. 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

4 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
Третя сесія VIII скликання
Про
затвердження
структури
виконавчих
органів
Татарбунарської міської ради
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26, пункту 6 частини
четвертої статті 42, частини другої статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою організаційного, матеріально-технічного
забезпечення діяльності ради, здійснення повноважень виконавчого комітету
міської ради, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити структуру виконавчих органів Татарбунарської міської
ради з 01.01.2021 року (Додатки 1,2,3,4,5,6,7,8).
2. Затвердити загальну чисельність виконавчого комітету (апарату) у
кількості 45 одиниць, загальну чисельність фінансового відділу у кількості 6
одиниць, загальну чисельність відділу соціального захисту та охорони здоров’я
у кількості 30 одиниць, загальну чисельність служби у справах дітей у кількості
2 одиниці, загальну чисельність відділу освіти у кількості 22 одиниці, загальну
чисельність відділу з питань управління майном, архітектури та земельних
відносин у кількості 18 одиниць, загальну чисельність відділу культури, сім’ї та
молоді у кількості 5 одиниць, загальну чисельність архівного відділу
у
кількості 1 одиниця.
3. Встановити, що витрати на утримання
виконавчих органів
Татарбунарської міської ради визначаються рішенням Татарбунарської міської
ради про бюджет міста Татарбунари на відповідний рік.
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Татарбунарської міської
ради від 03 грудня 2020 року № 10 - VIІІ «Про внесення змін до структури
виконавчих органів Татарбунарської міської ради».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку.
Міський голова
22.12.2020 р.
№
-VIIІ

А.П. ГЛУЩЕНКО

Додаток 1
до рішення
Татарбунарської
міської ради
від 22.12.2020
№___-VIІІ
Структура виконавчих органів Татарбунарської міської ради
№
з/п

Назва посади

Кількість
одиниць

Керівництво
1 Міський голова
2 Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів
3 Секретар міської ради
4 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
5 Староста
Всього
Виконавчий комітет (апарат)
Відділ з питань діловодства та контролю
1 Начальник відділу
2 Головний спеціаліст
Всього по відділу
Відділ бухгалтерського обліку, економічного
розвитку та фінансової звітності
1 Начальник відділу, головний бухгалтер
Сектор бухгалтерського обліку
1 Завідувач сектору
2 Головний спеціаліст
Всього по сектору
Сектор економічного розвитку
1 Завідувач сектору
Головний спеціаліст

1
1
1
1
7
11

1
3
4

1
1
2
3
1
1

2
Всього по сектору
Всього по відділу
Організаційний відділ
1 Начальник відділу
2 Головний спеціаліст
Всього по відділу
Юридичний відділ
1. Начальник відділу
2. Головний спеціаліст
Всього по відділу
Відділ з питань реєстрації
1 Начальник відділу - адміністратор

2
6
1
4
5
1
2
3
1

2 Державний реєстратор
3 Адміністратор
4 Спеціаліст І категорії
Всього по відділу
1. Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту та охорони праці
1 Спеціаліст
1 Завідувач військово-облікового бюро
1 Водій
Всього по апарату
Секретар міської ради

3
1
7
12
1
1
1
1
45

О.В.Лєсніченко

Додаток 2
до рішення
Татарбунарської
міської ради
від 22.12.2020
№___-VIІІ
Структура виконавчих органів Татарбунарської міської ради

Фінансовий відділ
Назва посади

№
з/п
1 Начальник відділу

Кількість
одиниць
1

Сектор доходів
1 Завідувач сектору
2 Головний спеціаліст
Всього по сектору

1
1
2

Сектор видатків
1 Завідувач сектору
2 Головний спеціаліст
Всього по сектору
1 Бухгалтер
Всього по відділу

Секретар міської ради

1
1
2
1
6

О.В.Лєсніченко

Додаток 3
до рішення
Татарбунарської
міської ради
від 22.12.2020
№___-VIІІ
Структура виконавчих органів Татарбунарської міської ради
Відділ соціального захисту та охорони здоров’я
Назва посади

№
з/п
1 Начальник відділу
Сектор соціального обслуговування
1 Завідувач сектору
2 Соціальний працівник
Всього по сектору
Сектор соціальної роботи
1 Завідувач сектору
2 Головний спеціаліст
3 Спеціаліст І категорії
Всього по сектору
1 Головний спеціаліст
1 Бухгалтер
Всього по відділу

Секретар міської ради

Кількість
одиниць
1
1
11
12
1
7
7
15
1
1
30

О.В.Лєсніченко

Додаток 4
до рішення
Татарбунарської
міської ради
від 22.12.2020
№___-VIІІ
Структура виконавчих органів Татарбунарської міської ради
Служба у справах дітей
Назва посади

№
з/п
1 Начальник
2 Головний спеціаліст

Всього по службі

Секретар міської ради

Кількість
одиниць
1
1
2

О.В.Лєсніченко

Додаток 5
до рішення
Татарбунарської
міської ради
від 22.12.2020
Структура виконавчих органів Татарбунарської міської ради

№
з/п
1
2
3
4
1
2
3
4
5

Відділ освіти
Назва посади
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Спеціаліст
Водій
Централізована бухгалтерія
Головний бухгалтер
Заступник бухгалтера
Провідний фахівець
Фахівець І категорії
Фахівець ІІ категорії
Всього по відділу
Всього по відділу

Секретар міської ради

Кількість
одиниць
1
2
1
1
1
1
1
7
7
17
22

О.В.Лєсніченко

Додаток 6
до рішення
Татарбунарської
міської ради
від 22.12.2020
№___-VIІІ
Структура виконавчих органів Татарбунарської міської ради
Відділ з питань управління майном, архітектури та
земельних відносин
Назва посади

№
з/п
1 Начальник

Кількість
одиниць
1

Сектор земельних відносин
1 Начальник
2 Головний спеціаліст
3 Спеціаліст
Всього по відділу
Сектор архітектури
1 Начальник
2 Головний спеціаліст
Всього по відділу
Сектор з питань управління майном комунальної
власності
1 Начальник
2 Головний спеціаліст
Всього по відділу
1 Бухгалтер
Всього по відділу

Секретар міської ради

1
2
7
10
1
2
3

1
2
3
1
18

О.В.Лєсніченко

Додаток 7
до рішення
Татарбунарської
міської ради
від 22.12.2020
№___-VIІІ
Структура виконавчих органів Татарбунарської міської ради
Відділ культури, сім’і та молоді
1 Начальник
2 Головний спеціаліст
Централізована бухгалтерія
1 Головний бухгалтер
2 Провідний бухгалтер
3 Провідний економіст
Всього по централізованій бухгалтерії
Всього по відділу

Секретар міської ради

1
1
1
1
1
3
5

О.В.Лєсніченко

Додаток 8
до рішення
Татарбунарської
міської ради
від 22.12.2020
№___-VIІІ
Структура виконавчих органів Татарбунарської міської ради
Архівний відділ
1 Начальник
Всього
Секретар міської ради

1
1

О.В.Лєсніченко

5 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
третя сесія VIIІ скликання
Про створення відділу соціального
захисту населення Татарбунарської
міської ради
Розглянувши пропозицію Татарбунарського міського голови Глущенка
А.П., керуючись статтею 87 Цивільного кодексу України, підпунктом 6 пункту
1 статті 26, статтями 34, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», законодавчих актів з питань організації та діяльності органів місцевого
самоврядування з питань соціального захисту населення, на підставі рішень
Татарбунарської міської ради від 29 листопада 2019 року № 956 -VIІ «Про
затвердження структури виконавчих органів Татарбунарської міської ради», від
03 грудня 2020 року № 10 – VIII «Про внесення змін до структури виконавчих
органів Татарбунарської міської ради», з метою забезпечення здійснення
Татарбунарською міською радою повноважень у сфері соціального захисту
населення на належному рівні, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити виконавчий орган ради – відділ соціального захисту населення
Татарбунарської міської ради у статусі юридичної особи.
2. Затвердити Положення про відділ соціального захисту населення
Татарбунарської міської ради (додається).
3. Керівнику відділу соціального захисту населення відділу
Татарбунарської міської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації
юридичної особи – відділ соціального захисту населення Татарбунарської
міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.
Проєкт
рішення
підготовлений
сектором з юридичних питань
виконавчого
комітету
(апарату)
Татарбунарської міської ради

6 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
третя сесія VIIІ скликання
Про створення відділу Служби у
справах дітей Татарбунарської
міської ради
Відповідно до статті 26, статті 54 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про органи і служби у справах
дітей та спеціальні установи для дітей», Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», на підставі рішень Татарбунарської
міської ради від 29 листопада 2019 року № 956 -VIІ «Про затвердження
структури виконавчих органів Татарбунарської міської ради», від 03 грудня
2020 року № 10 – VIII «Про внесення змін до структури виконавчих органів
Татарбунарської міської ради» з метою виконання визначених законом
повноважень щодо реалізації державної політики в сфері соціального захисту
дітей, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити виконавчий орган ради – Службу у справах дітей
Татарбунарської міської ради у статусі юридичної особи.
2. Затвердити Положення про Службу у справах дітей Татарбунарської
міської ради (додається).
3. Керівнику Служби у справах дітей Татарбунарської міської ради
здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи - Служби у
справах дітей Татарбунарської міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.

Проєкт
рішення
підготовлений
сектором з юридичних питань
виконавчого
комітету
(апарату)
Татарбунарської міської ради

7 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
третя сесія VIIІ скликання
Про створення відділу освіти
Татарбунарської міської ради

Розглянувши пропозицію Татарбунарського міського голови Глущенка
А.П., керуючись статтею 87 Цивільного кодексу України, підпунктом 6 пункту
1 статті 26, статтею 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну
освіту», «Про позашкільну освіту», на підставі рішень Татарбунарської міської
ради від 29 листопада 2019 року № 956 -VIІ «Про затвердження структури
виконавчих органів Татарбунарської міської ради», від 03 грудня 2020 року №
10 – VIII «Про внесення змін до структури виконавчих органів Татарбунарської
міської ради», з метою забезпечення здійснення Татарбунарською міською
радою повноважень у сфері освіти на належному рівні, Татарбунарська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити відділ освіти Татарбунарської міської ради у статусі
юридичної особи.
2. Затвердити Положення про відділ освіти Татарбунарської міської
ради (додається).
3. Керівнику відділу освіти Татарбунарської міської ради здійснити
заходи щодо державної реєстрації юридичної особи – відділ освіти
Татарбунарської міської ради
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.
Проєктрішення підготовлений
сектором з юридичних питань
виконавчого комітету (апарату)
Татарбунарської міської ради

8 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
3 сесія VIII скликання
Про створення відділу з питань
управління майном, архітектури
та
земельних
питань
Татарбунарської міської ради та
затвердження Положення про
нього
Керуючись пунктом 6 частини першої статті 26, пунктом 6 частини
четвертої статті 42, статтею 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", частина 3 статті 6 Закону України ―Про регулювання містобудівної
діяльності‖, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити відділ з питань управління майном, архітектури та земельних
питань виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради.
2.Затвердити Положення про відділ з питань управління майном,
архітектури та земельних питань виконавчого комітету (апарату)
Татарбунарської міської ради (додається).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з
питань
комунальної
власності,
житлово-комунального
господарства,
енергозбереження та транспорту; з питань фінансів, планування соціальноекономічного розвитку, інвестицій, планування території, будівництва,
архітектури
та
благоустрою;
з
питань
земельних
відносин
та
природокористування.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

А.П.Глущенко
Проект рішення підготовлений
сектором з юридичних питань
виконавчого комітету (апарату)

9 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
3 сесія VIII скликання
Про створення відділу культури
Татарбунарської міської ради та
затвердження Положення про
нього
Керуючись пунктом 6 частини першої статті 26, пунктом 6 частини четвертої
статті 42, статтею 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закону України ―Про культуру‖, статтями 87, 89 Цивільного кодексу України з
метою забезпечення прав жителів громади на отримання якісних і доступних
послуг у сфері культури, створення інфраструктури єдиного культурного
простору громади, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити виконавчий орган ради - відділ культури Татарбунарської
міської ради у статусі юридичної особи публічного права.
2.Затвердити Положення про відділ культури Татарбунарської міської
ради (додається).
3. Керівнику відділу культури Татарбунарської міської ради здійснити
заходи щодо державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

А.П.Глущенко

Проект рішення підготовлений
сектором з юридичних питань
виконавчого комітету (апарату

10 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
3 сесія VIII скликання
Про затвердження Переліків першого
та другого типу об’єктів оренди
комунальної власності
Керуючись пунктам 30 та 31 частини першої статті 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", статтями 5 та 15 Закону України ―Про
оренду державного та комунального майна‖, Порядком передачі в оренду
державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483, враховуючи листи
Татарбунарської районної державної адміністрації, служби у справах дітей та
управління
соціального
захисту
населення
Татарбунарської
райдержадміністрації, державної установи «Центр пробації», з метою
ефективного використання комунального майна, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Перелік першого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі
в оренду на аукціоні (додаток 1).
2. Затвердити Перелік другого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі
в оренду без проведення аукціону (додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань
комунальної
власності,
житлово-комунального
господарства,
енергозбереження та транспорту.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

А.П.Глущенко

Проєкт рішення підготовлений
сектором з юридичних питань
виконавчого комітету (апарату)

11 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
3 сесія VIII скликання
Про затвердження статуту КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» у новій
редакції
Керуючись пунктами 30, 32 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити
статут
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» у новій редакції
(додається).
2. Директору КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» забезпечити державну реєстрацію нової редакції
статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ «БЕСАРАБІЯ» згідно з вимогами чинного законодавства України.
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з
питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та
регуляторної діяльності .

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

А.П.Глущенко

Проект рішення підготовлений
сектором з юридичних питань
виконавчого комітету (апарату)

12 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
3 сесія VIII скликання
Про затвердження статуту КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК»
у новій редакції
Керуючись пунктами 30, 32 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
2. Затвердити
статут
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» у новій редакції (додається).
3. Директору
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» забезпечити державну реєстрацію нової редакції
статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК»
згідно з вимогами чинного законодавства України.
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з
питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та
регуляторної діяльності .

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

А.П.Глущенко

Проект рішення підготовлений
сектором з юридичних питань
виконавчого комітету (апарату)

13 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
3 сесія VIII скликання
Про затвердження Положення Управління
майном комунальної власності та забезпечення
благоустрою в місті у новій редакції
Керуючись пунктами 30, 32 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити положення Управління майном комунальної власності та
забезпечення благоустрою в місті у новій редакції (додається).
2. Керівнику Управління майном комунальної власності та забезпечення
благоустрою в місті забезпечити державну реєстрацію нової редакції положення
Управління майном комунальної власності та забезпечення благоустрою в місті
згідно з вимогами чинного законодавства України.
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з
питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та
регуляторної діяльності .

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

А.П.Глущенко

Проект рішення підготовлений
сектором з юридичних питань
виконавчого комітету (апарату)

14 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
3 сесія VIIІ скликання
Про покладання окремих функцій
адміністратора ЦНАП виконавчого
комітету Татарбунарської міської ради
на старост сіл Татарбунарської міської ради
Відповідно статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету
Міністрів України № 588 від 01.08.2013 року «Про затвердження Примірного
регламенту центру надання адміністративних послуг», Татарбунарська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Окремі функції адміністратора ЦНАП
виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета
документів, видачею результатів надання адміністративних послуг покласти на
старост сіл Татарбунарської міської ради.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики,
регламенту та регуляторної діяльності

Міський голова

А.П. Глущенко

15 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
3 сесія VIІІ скликання
Про
затвердження
переліку
адміністративних послуг, що надаються
через Центр надання адміністративних
послуг
виконавчого
комітету
Татарбунарської міської ради в новій
редакції
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності», Переліком адміністративних
послуг органів виконавчої влади, які надаються через Центр надання
адміністративних послуг, затвердженим розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р (в редакції розпорядження від
11.10.2017 № 782-р), рішенням Татарбунарської міської ради від
30.11.2018 № 731-VII «Про утворення Центру надання адміністративних
послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради»,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються
через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради в новій редакції (додається).
2.
Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради внести
відповідні зміни до інформаційних та технологічних карток
адміністративних послуг згідно затвердженого Переліку.
3.
Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії
Татарбунарської міської ради від 07 червня 2019 року № 849-VII «Про
затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради».
4.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію міської ради з питання законності, правопорядку,

депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних
громад, та соціальних питань

Міський голова
« ____ » __________ 2020 р.
№_

А.П. Глущенко

Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради

№ з/п

Код
послуги

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими
передбачено надання адміністративної
послуги

01. Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців
1.

01-01

Реєстрація місця проживання/перебування особи

2.
3.

01-02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

01-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

4.

01-04

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

5.

01-05

6.

01-06

7.

02-01

Внесення до паспорта громадянина України зміни назви
вулиці
Видача довідки про склад сім’ї (про склад зареєстрованих
у житловому приміщенні осіб)
02. Паспортні послуги*
Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994
року) фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45річного віку

Закон України «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям»
Положення про паспорт громадянина України
та про паспорт громадянина України для виїзду
за кордон, затверджене постановою
Верховної Ради України від 26.06.1992 №
2503-ХІІ

8.

02-02

9.

02-03

Оформлення та видача паспорта громадянина України для Закони України: «Про порядок виїзду з
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (у України і в’їзду в Україну громадян України»
тому числі термінове оформлення)
Закон України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що
Оформлення та видача паспорта громадянина України з
підтверджують громадянство України,
безконтактним електронним носієм вперше після
посвідчують особу чи її спеціальний статус»
досягнення 14-річного віку
Положення про паспорт громадянина України
Оформлення та видача паспорта громадянина України з та про паспорт громадянина України для виїзду
безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта за кордон, затверджене постановою
громадянина України у формі книжечки
Верховної Ради України від 26.06.1992 №
2503-ХІІ

10.

02-04

11.

02-05

Оформлення та видача паспорта громадянина України з
безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта
громадянина України у формі картки

12.

02-06

Оформлення та видача паспорта громадянина України з
безконтактним електронним носієм у разі втрати або
викрадення паспорта громадянина України

13.

02-07

Оформлення та видача паспорта громадянина України для Закони України: «Про порядок виїзду з
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм України і в’їзду в Україну громадян України»
замість втраченого або викраденого
Закон України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що

14.

02-08

15.

02-09

Оформлення та видача паспорта громадянина України для підтверджують громадянство України,
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у посвідчують особу чи її спеціальний статус»
зв’язку з обміном
Положення про паспорт громадянина України
та про паспорт громадянина України для виїзду
за кордон, затверджене постановою
Оформлення та видача паспорта громадянина України для
Верховної Ради України від 26.06.1992 №
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм
2503-ХІІ
дитини (у тому числі термінове оформлення)
03.Державна реєстрація актів цивільного стану *

16.

03-01

Державна реєстрація народження

Цивільний кодекс України;
Сімейний кодекс України;
Закон України «Про державну реєстрацію
актів цивільного стану»

17.

03-02

18.
19.

03-03
03-04

Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх
поновлення та анулювання
Державна реєстрація зміни імені
Державна реєстрація шлюбу

20.

03-05

Державної реєстрації розірвання шлюбу

21.

03-06

Державної реєстрації смерті

22.

04-01

04.Реєстрація нерухомості
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

23.

04-02

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності)
речових прав на нерухоме майно, іпотеки

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

24.
25.

04-03
04-04
04-05

26.

Скасування запису Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень
Внесення змін до записів Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Надання інформації з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень

27.

04-06

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

28.

04-07

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна
05. Реєстрація бізнесу
Державна
реєстрація припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті

29.

05-01

30.

05-02

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови
комісії або ліквідатора (крім громадського формування)

31.

05-03

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про
припинення юридичної особи (крім громадського
формування).

32.

05-04

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної
особи (крім громадського формування).

33.

05-05

Державна реєстрація переходу юридичної особи на
діяльність на підставі модельного статуту (крім
громадського формування).

Закон України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців»

34.

05-06

Державна реєстрація переходу юридичної особи з
модельного статуту на діяльність на підставі власного
установчого документа (крім громадського формування).

35.

05-07

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну
особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про
яку
не містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (крім громадського формування).

36.

05-08

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну
особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року,
відомості про яку не містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань

37.

05-09

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань

38.

05-10

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про
відокремлений підрозділ юридичної особи (крім
громадського формування), що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань

39.

05-11

Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського
формування).

40.

05-12

Державна
реєстрація припинення підприємницької
діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням

41.

05-13

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу Закон України «Про державну реєстрацію
- підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та підприємців»
громадських формувань

42.
43.

05-14
05-15

Державна реєстрація фізичної особи – підприємця
Державна реєстрація припинення юридичної особи
в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

44.

05-16

Державна реєстрація припинення юридичної особи в
результаті її реорганізації (крім громадського формування).

45.

05-17

46.

05-18

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу
юридичної особи (крім громадського формування).
Державна
реєстрація
припинення
відокремленого
підрозділу юридичної особи (крім громадського
формування).

47.

05-19

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних
осіб,
фізичних
осіб-підприємців
та
громадських формувань, у тому числі змін до установчих
документів юридичної особи (крім громадського
формування).

48.

05-20

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань у паперовій формі для проставлення апостиля

49.

05-21

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи
(крім громадського формування)
06. Земельні питання
Видача довідки про наявність та розмір земельної частки
(паю)
Погодження
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки
Видача довідки про наявність у Державному земельному
кадастрі відомостей про одержання у власність земельної
ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним
видом її цільового призначення (використання).

Земельний кодекс України

50.

06-01

51.

06-02

52.

06-03

53.

06-04

Прийняття рішення про передачу у власність, надання у
постійне користування та оренду земельних ділянок, що
перебувають у комунальній власності

54.

06-05

55.

06-06

Прийняття рішення щодо продажу земельної ділянки після Земельний кодекс України
проведення експертної грошової оцінки
Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки

Земельний кодекс України.
Закон України «Про землеустрій»
Земельний кодекс України

56.

06-07

57.

06-08

58.

06-09

59.

06-10

60.

06-11

61.

62.

Прийняття
рішення про включення земельної
Закон України «Про місцеве самоврядування в
ділянки до переліку земельних ділянок комунальної
Україні»
власності, які пропонуються для продажу на земельних
торгах (за зверненням особи)
Надання згоди на розробку технічної документації із Закон України «Про землеустрій»
землеустрою щодо поділу та об’єднання таких
земельних ділянок
Затвердження технічної документації: з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки у межах населених
пунктів; - з економічної оцінки земель; - з бонітування
ґрунтів
Надання у постійне користування або оренду земельної
ділянки, що перебуває у комунальній власності

Закони України «Про оцінку земель»
Закон України «Про Державний земельний
кадастр»

06-12

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину
(громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно у
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної
приватизації

Земельний кодекс України, Закон України «1
Іро місцеве самоврядування в Україні»
Закон України «Про землеустрій»
Закон України «Про фермерське
господарство»

06-13

Передача земельної ділянки у користування за проектом
землеустрою щодо її відведення

Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в

Земельний кодекс України.
Закон України «Про оренду землі»
Закон України «Про державний земельний
кадастр»
Продаж земельної ділянки комунальної власності (за Закон України «Про дозвільну систему у
зверненням особи)
сфері господарської діяльності»

63.

06-14

Поновлення договору оренди землі (договору оренди Україні».
земельної ділянки), договору на право тимчасового Закон України «Про оренду землі»
користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

64.

06-15

Припинення права оренди земельної ділянки або її частини
у разі добровільної відмови орендаря (в межах населених
пунктів).

65.

06-16

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою Земельний кодекс України.
щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»
одержанні в користування земельної ділянки

66.

06-17

Надання земельної ділянки у власність громадянину Закон України «Про землеустрій»
(громадянці), який (яка) зацікавлений в одержанні
безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм
безоплатної приватизації

67.

06-18

Надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки

68.

06-19

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та
передача в оренду земельної ділянки

69.

06-20

Внесення змін до договору оренди землі

Цивільний Кодекс України
Закон України «Про оренду землі»
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»

Припинення права власності на земельну ділянку або її Земельний кодекс України
частину у разі добровільної відмови власника на користь
Закон України «Про місцеве самоврядування в
територіальної громади
Україні»
Припинення права постійного користування земельною
ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови
землекористувача

70.

06-21

71.

06-22

72.

06-23

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки

73.

06-24

Зміна цільового призначення земельної ділянки, що
перебуває у власності або користуванні

74.

06-25

75.

06-26

Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше
сформованих земельних ділянок комунальної або
державної власності
Встановлення обмеженого платного або безоплатного Цивільний Кодекс України
користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)
Земельний Кодекс України

76.

06-27

Надання права користування чужою земельною ділянкою
для забудови (суперфіцію)

77.

06-28

78.

06-29

Видача довідки з державної статистичної звітності про
наявність земель та розподіл їх за власниками земель,
землекористувачами, угіддями
Укладання договору щодо пайової участі в утриманні
об’єкта благоустрою

Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»
Закон України «Про землеустрій»
Закон України «Про благоустрій населених

79.

06-30

80.

06-31

Припинення договору щодо пайової участі в утриманні
пунктів»
об’єкта благоустрою
Видача дозволів на порушення об’єктів благоустрою або
відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів,
анулювання дозволів.
07. Питання місцевого значення

81.

07-01

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

82.

07-02

Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

83.

07-03

Видача ордеру на видалення зелених насаджень

Закон України «Про благоустрій населених
пунктів»

84.

07-04

Взяття громадян на соціальний квартирний облік

Закон України «Про житловий фонд
соціального призначення»

07-05

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов

Житловий кодекс Української РСР.
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»

86.

07-06

Внесення
змін до облікових справ
потребують поліпшення житлових умов

87.

07-07

Видача ордера на жиле приміщення: жиле приміщення;
жилу площу гуртожитку; на службове жиле приміщення

88.

07-08

Надання
жилого приміщення
тимчасового проживання

85.

з

громадян, які

фонду

житла для

Закон України «Про регулювання
містобудівної діяльності»
Закон України «Про регулювання
містобудівної діяльності»

89.

07-09

Приватизація комунального житлового фонду

90.

07-10

Прийняття рішення про переведення житлового будинку
або житлового приміщення у нежитлові

91.

07-11

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення реклами
переоформлення дозволу видача дубліката дозволу
анулювання дозволу за заявою суб’єкта господарювання

92.

07-12

Видача
будівельного паспорту (внесення змін до
будівельного паспорту) забудови земельної ділянки

93.

07-13

Надання (внесення змін) містобудівних умов і обмежень
забудови земельної ділянки

94.

07-14

Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств,
установи та організацій сфери обслуговування

95.

07-15

Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для
здійснення підприємницької діяльності.

96.

07-16

Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою

97.

07-17

Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування

Закон
України
«Про
державного житлового фонду»

приватизацію

стаття 27 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»

Закон України «Про місцеве самоврядування у
Україні»

Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»

98.

07-18

99.

07-19

100.

07-20

101.

07-21

102.

07-22

103.

07-23

104.

07-24

105.

07-25

106.

07-26

107.

07-27

Надання
одноразової
матеріальної допомоги
постраждалим від пожежі або стихійного лиха
Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам
Другої світової війни, учасникам АТО (ООС)
Надання одноразової матеріальної допомоги соціальнонезахищеним верстам населення
Надання матеріальної допомоги на поховання деяких
категорій громадян
Видача довідка в нотаріальну контору на оформлення
спадщини
Видача копій, витягів з розпоряджень міського голови,
рішень, прийнятих
міською радою та виконавчим
комітетом впродовж останніх 5 років
Надання витягу з протоколу сесії міської ради впродовж
останніх 5 років
Надання рішення виконавчого комітету про затвердження
висновку в Татарбунарський суд про доцільність
призначення недієздатній особі опікуна
Видача витягу з протоколу засідання ради з опіки та
піклування
Внесення змін до рішень сесії міської ради та її
виконавчого комітету (у зв’язку з допущеною помилкою)

Бюджетний кодекс України
Закон України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям»
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»
Бюджетний кодекс України
Закон України
«Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям»
«Порядок
вчинення
нотаріальних
дій
нотаріусами України, затверджений наказом
Міністерства юстиції від 22.02.2012 № 296/5

108.

07-28

Укладання (поновлення) договору оренди на право
тимчасового користування окремими конструктивними
елементами благоустрою комунальної власності для
розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності

109.

07-29

110.

07-30

Погодження
подовження паспорту прив’язки на новий
термін
Видача довідки про склад сім'ї
або зареєстрованих у
житловому приміщенні/будинку осіб

111.

07-31

Видача довідки для надання інших видів допомоги, для
надання до нотаріуса, до Пенсійного фонду та інших
потреб громадян

112.

07-32

Видача довідки про наявність і розміри земельних ділянок,
виділених
для
ведення
особистого
підсобного
господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби
та земельної частки виділеної унаслідок розпаювання
землі

113.

07-33

Видача довідки про наявність у житловому приміщенні Порядок видачі довідок наявність у житловому
пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому приміщенні пічного опалення та/або кухонного
паливі
вогнища на твердому паливі

Порядок видачі довідок про склад сім’ї або
зареєстрованих
у
житловому
приміщенні/будинку осіб та актів обстеження
матеріально-побутових умов проживання сім'ї
Порядок видачі довідок про склад сім’ї або
зареєстрованих
у
житловому
приміщенні/будинку осіб та актів обстеження
матеріально-побутових умов проживання сім'ї

114.

07-34

Видача довідки про фактичне місце проживання (не Порядок видачі довідок про склад сім’ї або
проживання) особи на території міської ради за певною зареєстрованих
у
житловому
адресою
приміщенні/будинку осіб та актів обстеження
матеріально-побутових умов проживання сім'ї

115.

07-35

Видача Акта обстеження матеріально-побутових умов
проживання сім'ї для отримання матеріальної допомоги

08-01

08. Соціальні послуги*
Монетизація одноразової натуральної допомоги
―пакунок малюка‖ у 2020-2021 роках

116.

08-02

Призначення субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива.

118.

08-03

119.

08-04

Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого
газу
Призначення соціальної допомоги та грошового
забезпечення на утримання дитини в сім'ї патронатного
вихователя

117.

08-05
120.

Призначення грошової компенсації:
інвалідам замість санаторно-курортної путівки та вартості

Порядок видачі довідок про склад сім’ї або
зареєстрованих
у
житловому
приміщенні/будинку осіб та актів обстеження
матеріально-побутових умов проживання сім'ї

Постанова Кабінету Міністрів України від
29.07.2020 №744 «Деякі питання реалізації
пілотного проекту з монетизації одноразової
натуральної допомоги ―пакунок малюка‖»
Постанова Кабінету Міністрів України від
21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку
надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива» (зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 р. № 866 ―Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини‖

самостійного санаторно-курортного лікування

121.

08-06

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги
для компенсації вартості путівок через безготівкове
перерахування санаторно-курортним закладам

122.

123.
124.
125.

126.
127.
128.

08-07

08-08
08-09

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки
яких ухиляються від сплати аліментів або не мають
можливості утримувати дитину або місце їх
проживання невідоме
Призначення одноразової винагороди жінкам, яким
присвоєно почесне звання України ―Мати-героїня‖

Сімейний кодекс України

Надання
державної
малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сімꞌям»

соціальної

допомоги

Закон України «Про почесні звання України»

08-10

Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та Закон України «Про державну допомогу
пологами особам, які не застраховані в системі сімꞌям з дітьми»
загальнообов’язкового державного соціального страхування

08-11

Надання державної допомоги при народженні дитини

Закон України «Про державну допомогу
сімꞌям з дітьми»

08-12

Надання державної допомоги при усиновленні дитини

Закон України «Про державну допомогу
сімꞌям з дітьми»

08-13

Надання державної допомоги
матерям

Закон України «Про державну допомогу
сімꞌям з дітьми»

на дітей одиноким

129.
130.

131.

132.

133.

134.

135.

08-14

Надання державної допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування

Закон України «Про державну допомогу
сімꞌям з дітьми»

08-15

Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

08-16

Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

08-17

Надання державної соціальної допомоги на догляд

08-18

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка
проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу, яка за висновком
лікарської комісії медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду, на догляд за нею
Призначення щомісячної адресної грошової допомоги
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат
на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг
Призначення і виплата державної соціальної допомоги
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування,
грошового
забезпечення
батькамвихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу
та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною"

Закон України «Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам»
Закон України «Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю»
Закон України «Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю»
Закон України «Про психіатричну допомогу»

08-19

08-20

Закон України «Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб»
Постанова Кабінету Міністрів України від
31.01.2007р. №81 ―Про затвердження
Порядку призначення і виплати державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
грошового
забезпечення
батькамвихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних

сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною"
136.

137.

138.

08-21

08-22

08-23

Призначення та виплата компенсацій та допомоги
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим
від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від
радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1,2
та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи,
дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської
катастрофи
Призначення та виплата одноразової компенсації сімꞌям, які
втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильські АЕС, смерть
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та дружинам
(чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих
учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які
брали участь у ядерних випробуваннях, військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних
зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких
пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних
аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і
виконанні на них регламентних робіт; одноразової
компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильські АЕС, смерть яких пов’язана з
Чорнобильською катастрофою

Закон України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»

Закон України «Про статус і соціальний захист
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи»

Видача направлення (путівки) інвалідам та/або дітям- Закон України ―Про реабілітацію інвалідів
інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління України‖
Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту

населення (регіонального та місцевого рівнів);

139.

140.
141.

142.

08-24

Видача направлення на проходження обласної, центральної Закон України ―Про реабілітацію інвалідів
міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної України‖
експертної комісії для взяття на облік для забезпечення
інвалідів автомобілем;

08-25

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів

Закон України ―Про реабілітацію інвалідів
України‖

08-26

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для
громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного
пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці
психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату
або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

Закон України ―Про соціальні послуги‖

08-27

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються
у багатодітних сім'ях

143.

09-01

144.

09-02

145.

09-03

Закон України ―Про державну допомогу
сім'ям з дітьми‖

09. Послуги Пенсійного фонду*
Надання довідкової інформації (номери телефонів, адреси Закон України «Про загальнообов'язкове
органів Пенсійного фонду, режим роботи, порядок державне пенсійне страхування»
звернень на прийом, попередній запис на прийом тощо)
Попередній запис на прийом до керівництва установи
ПФУ
Надання консультацій, роз’яснень щодо застосування
законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування, пенсійне забезпечення, права та обов'язки
платників ЄСВ та застрахованих осіб;

146.

09-04

Прийом замовлень на видачу довідок про розмір пенсій.

147.

09-05

148.

09-06

Прийом замовлень на видачу довідок про перебування на
обліку та індивідуальних відомостей про застраховану
Особу
Видача виготовлених довідок, індивідуальних відомостей

149.

09-07

150.
151.

09-08
09-09

152.

09-10

153.

09-11

154.

09-12

Допомога в заповненні та прийомі анкети на виготовлення
пенсійного посвідчення.
Видача пенсійного посвідчення
Надання переліку документів, необхідних для призначення
(перерахунку) пенсій, допомоги на поховання
Приймання документів для проведення попередньої оцінки
права особи на призначення пенсії, її перерахунок
Прийом заяв про надання допомоги у витребуванні
документів,
для підтвердження страхового стажу,
заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсій.
Прийом заяв та документів щодо:
- переведення пенсії за новим місцем проживання;
-

виплата пенсії за довіреністю;

-

зміни способу виплати пенсії

-

поновлення виплати пенсії;

-

перерахунку призначених пенсій;

Постанови правління Пенсійного фонду
України від 30.07.2015 року №13-1 «Про

-

встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною

-

виплати недоотриманої пенсії

155.

09-13

Забезпечення доступу до електронних сервісів Пенсійного
фонду України, надання допомоги в користуванні ними

156.

10-01

Стаття 38 Закону України «Про Державний
земельний кадастр»

157.

10-02

158.

10-03

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у
формі витягу з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку
Видача рішення про передачу у власність, надання у
користування земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній власності
Видача витягу з технічної документації про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки

10-04

Видача висновку про погодження документації із
землеустрою

Статті 186, 186-1 Земельного кодексу України

10-05

Виправлення технічної помилки у відомостях з державного Стаття 37 Закону України «Про Державний
земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його земельний кадастр»
ведення, з видачею витягу

159.
160.

Закон України «Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування» № 1058-ІV
від 09.07.2003 року (із змінами та
доповненнями)
10. Надання відомостей з Державного земельного кадастру*

Статті 118, 122, 123, 124 Земельного кодексу
України
Статті 20, 23 Закону України «Про оцінку
земель»

161.

10-06

162.

10-07

163.

10-08

Внесення до державного земельного кадастру відомостей Стаття 29 Закону України «Про Державний
про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються земельний кадастр»
права суборенди, сервітуту з видачею витягу
Надання відомостей з державного земельного кадастру у Стаття 38 Закону України «Про Державний
формі витягу з державного земельного кадастру про землі в земельний кадастр»
межах території адміністративно – територіальних одиниць
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у Стаття 38 Закону України «Про Державний
формі витягу з Державного земельного кадастру про
земельний кадастр»
обмеження у використанні земель

Примітка: * - послуги будить надаватись з моменту підписання Угод про співпрацю

16 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду,
за клопотанням Василькіна Володимира
Костянтиновича
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 Василькіна Володимира Костянтиновича, Татарбунарська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду строком на 5 (п’ять) років гр. Василькіну Володимиру
Костянтиновичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за
адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця 23 Серпня, будинок 24/1,
з площею земельної ділянки 0,0048 га, з кадастровим номером
5125010100:02:004:1511.
2. Надати земельну ділянку в оренду строком на 5 (п’ять) років
Василькіну
Володимиру
Костянтиновичу
для
будівництва
та
обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, м.
Татарбунари, вулиця 23 Серпня, будинок 24/1, з площею земельної ділянки
0,0048 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:1511.
3. Зобов`язати Василькіна Володимира Костянтиновича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на
земельну ділянку.
3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
3.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення
побутових відходів.

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не
пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію
цього рішення до відділу Держгеокадастру.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VIII
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
Третя сесія VIІІ 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 Воробйової Лілії Георгіївни
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 Воробйової Лілії Георгіївни,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Воробйовій
Лілії Георгіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Затишна, будинок 29, з площею земельної
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:0334.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Воробйовій
Лілії Георгіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Затишна, будинок 29, з площею земельної
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:0334.
3. Зобов`язати гр. Воробйову Лілію Георгіївну:
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.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 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
Третя сесія VIІІ 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 Мельника Георгія Олексійовича
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 Мельника Георгія
Олексійовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Мельнику
Георгію Олексійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 29, з площею
земельної ділянки 0,0702 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0245.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Мельнику
Георгію Олексійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 29, з площею
земельної ділянки 0,0702 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0245.
3. Зобов`язати гр. Мельника Георгія Олексійовича:
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.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 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
Третя сесія VIІІ 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 Сініциної Ніни Миколаївни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний
земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши клопотання та технічну документацію Сініциної Ніни Миколаївни,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Сініциній Ніні
Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Бесарабська, будинок 45, з площею земельної
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0244.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Сініциній
Ніні Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Бесарабська, будинок 45, з площею земельної
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0244.
3. Зобов`язати гр. Сініцину Ніну Миколаївну:
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.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету
(апарату) Татарбунарської міської ради

20 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ 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 Гульченка Юрія
Олександровича
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
Гульченка Юрія Олександровича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
гр. Гульченку Юрію Олександровичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Василя Тура, будинок
30, з площею земельної ділянки 0,0871 га, з кадастровим номером
5125010100:02:005:0332.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.
Гульченку Юрію Олександровичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Василя Тура, будинок
30, з площею земельної ділянки 0,0871 га, з кадастровим номером
5125010100:02:005:0332.
3. Зобов`язати Гульченка Юрія Олександровича:
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.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
А.П. Глущенко
« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

21 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ 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
Кожухар Анатолія Петровича
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
Кожухар Анатолія Петровича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
гр. Кожухар Анатолію Петровичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 73, з
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером
5125010100:02:005:0333.
2. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр.
Кожухар Анатолію Петровичу
для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 73, з
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером
5125010100:02:005:0333.
3. Зобов`язати Кожухар Анатолія Петровича:
3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на
земельну ділянку.
3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення
побутових відходів.

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не
пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію
цього рішення до відділу Держгеокадастру.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
А.П. Глущенко
« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

22 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ 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 Кречун Ірини Карпівни
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
Кречун Ірини Карпівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
гр. Кречун Ірині Карпівні для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Татарбунарського
повстання, будинок 7, з площею земельної ділянки 0,0677 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:003:0242.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.
Кречун Ірині Карпівні для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Татарбунарського
повстання, будинок 7, з площею земельної ділянки 0,0677 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:003:0242.
3. Зобов`язати Кречун Ірину Карпівну:
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.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

23 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ 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 Залізниченка
Романа Леонідовича
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
Залізниченка Романа Леонідовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
гр. Залізниченку Роману Леонідовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Князева, будинок 37б, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером
5125010100:02:001:0334.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.
Залізниченку Роману Леонідовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Князева, будинок 37б, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером
5125010100:02:001:0334.
3. Зобов`язати Залізниченка Романа Леонідовича:
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.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

24 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ 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 Фоменко
Парасковії Іванівни
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
Фоменко Парасковії Іванівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
гр. Фоменко Парасковії Іванівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Клюшнікова, будинок
19, з площею земельної ділянки 0,0850 га, з кадастровим номером
5125010100:02:002:0197.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.
Фоменко Парасковії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Клюшнікова, будинок
19, з площею земельної ділянки 0,0850 га, з кадастровим номером
5125010100:02:002:0197.
3. Зобов`язати Фоменко Парасковію Іванівну:
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.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

25 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ 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 Кічук Любові
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
Кічук Любові Василівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
гр. Кічук Любові Василівні для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Богдана Хмельницького,
будинок 27, з площею земельної ділянки 0,0688 га, з кадастровим номером
5125010100:02:003:0247.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.
Кічук Любові Василівні для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Богдана Хмельницького,
будинок 27, з площею земельної ділянки 0,0688 га, з кадастровим номером
5125010100:02:003:0247.
3. Зобов`язати Кічук Любов Василівну:
3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну
ділянку.
3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення
побутових відходів.

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не
пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію
цього рішення до відділу Держгеокадастру.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

26 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ 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 Аросланова
Якова Леонтійовича
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
Аросланова Якова Леонтійовича , Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
гр. Аросланову Якову Леонтійовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Маяковського,
будинок 5, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером
5125010100:02:003:0246.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.
Аросланову Якову Леонтійовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Маяковського,
будинок 5, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером
5125010100:02:003:0246.
3. Зобов`язати Аросланова Якова Леонтійовича:
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.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

27 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про поновлення дії договору оренди землі
за заявою фізичної особи – підприємця
Чумаченко Марії Семенівни
Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу
України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
Законом України «Про оренду землі»,
розглянувши
заяву фізичної особи – підприємця Чумаченко Марії
Семенівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити до 01.01.2022 року дію договору оренди землі від
30.01.2012 року № 164 фізичній особі – підприємцю Чумаченко Марії
Семенівні на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі, площею 0,0300 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари,
вул. Центральна, 38-а.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального 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 РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про поновлення дії договору оренди землі
за заявою Сербіної Ольги Сергіївни та
Сербіна Володимира
Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу
України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
Законом України «Про оренду землі»,
розглянувши заяву Сербіної Ольги Сергіївни та Сербіна Володимира,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити договір оренди землі від 21.08.2019 року № 229 (державна
реєстрація договору оренди землі від 21.08.2019 року №32975493) строком
на 3 (три) роки з можливістю пролонгації громадянам Сербіній Ользі
Сергіївні та Сербіну Володимиру на земельну ділянку з кадастровим
номером 5125010100:02:004:0352 для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
площею 0,0718 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул.
Центральна, будинок 13.
2. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не
пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію
цього рішення до відділу Держгеокадастру.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з
питання
регулювання
земельних
відносин,
адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
А.П. Глущенко
« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

29 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про припинення дії договору оренди землі з
кадастровим
номером
5125010100:02:002:0043 за клопотанням
Барон Галини Григорівни
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 клопотання Барон Галини Григорівни, Татарбунарська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити дію договору оренди землі від 13.10.2020 року №290
(запис про державну реєстрацію від 13.10.2020 року №38711350) між гр.
Барон Галиною Григорівною та Татарбунарською міською радою, на
земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:002:0043 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), площею 0, 0978 га, за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Мічуріна, будинок 29, у зв’язку з набуттям
права власності на житловий будинок іншою особою.
2. Зобов’язати гр. Барон Галину Григорівну здійснити державну
реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі.
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.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
А.П. Глущенко
« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

30 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про припинення дії договору оренди землі з
кадастровим номером 5125010100:02:002:1327 за
клопотанням Вихристюк Ганни Кирилівни
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 клопотання Вихристюк Ганни Кирилівни, Татарбунарська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити дію договору оренди землі від 16.10.2020 року №292
(запис про державну реєстрацію від 16.10.2020 року №38780252) між гр.
Вихристюк Ганною Кирилівною та Татарбунарською міською радою, на
земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:002:1327 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Клюшнікова, будинок 102, у зв’язку з
набуттям права власності на житловий будинок іншою особою.
2. Зобов’язати гр. Вихристюк Ганну Кирилівну здійснити державну
реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі.
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.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
А.П. Глущенко
« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

31 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про припинення дії договору оренди землі з
кадастровим номером 5125010100:02:001:0328 за
клопотанням Малярчука Олега Анатолійовича та
Вєтрогон Ганни Олексіївни
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 клопотання Малярчука Олега Анатолійовича та Вєтрогон
Ганни Олексіївни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити дію договору оренди землі від 07.09.2020 року №278
(запис про державну реєстрацію від 07.09.2020 року № 38151683) між гр.
Малярчуком Олегом Анатолійовичем та Вєтрогон Ганною Олексіївною з
Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з кадастровим
номером 5125010100:02:001:0328 для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
площею 0,1000 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул.
Слов’янська, 20, у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок
іншою особою.
2. Зобов’язати гр. Малярчука Олега Анатолійовича та Вєтрогон Ганну
Олексіївну здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору
оренди землі.
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.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
А.П. Глущенко
« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

32 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про припинення дії договору оренди землі з
кадастровим номером 5125010100:02:001:0236 за
клопотанням Міхової Олександри Василівни
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 клопотання Міхової Олександри Василівни, Татарбунарська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити дію договору оренди землі від 12.10.2020 року №288
(запис про державну реєстрацію від 12.10.2020 року № 38684709) між гр.
Міховою Олександрою Василівною та Татарбунарською міською радою, на
земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:001:0236 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), площею 0,0744 га, за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Нагорна, будинок 35, у зв’язку з набуттям
права власності на житловий будинок іншою особою.
2. Зобов’язати гр. Міхову Олександру Василівну здійснити державну
реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

33 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про припинення дії договору оренди землі з
кадастровим номером 5125010100:02:003:1317 за
клопотанням Колотенко Ольги 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 клопотання Колотенко Ольги Миколаївни, Татарбунарська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити дію договору оренди землі від 13.10.2020 року №291
(запис про державну реєстрацію від 16.10.2020 року № 38779008) між гр.
Колотенко Ольгою Миколаївною та Татарбунарською міською радою, на
земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:003:1317 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Лесі Українки, будинок 79, у зв’язку з
набуттям права власності на житловий будинок іншою особою.
2. Зобов’язати гр. Колотенко Ольгу Миколаївну здійснити державну
реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

34 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про
внесення
змін
у
рішення
Татарбунарської
міської
ради
від
10.11.2017 року № 491 – VІІ за заявою
Прокопця Сергія Сергійовича
Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про землеустрій», розглянувши заяву Прокопця Сергія
Сергійовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни у рішення Татарбунарської міської ради від 10.11.2017
року № 491 – VІІ, а саме:
- у назві та в пункті 1, у частині, що стосується Прокопця Сергія
Сергійовича (щодо земельної ділянки з кадастровим номером
5125010100:02:002:1168, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари,
вулиця Клюшнікова, 4), замість слів та цифр: «в оренду строком на 1 (один)
рік», зазначити слова та цифри: «в оренду строком на 5 (п’ять) років».
2. Внести зміни до пункту 8 договору оренди землі від 28.11.2017
року №145 у частині строку оренди замість слів та цифр: «строком на 1
(один) рік», зазначити слова та цифри: «строком на 5 (п’ять) років».
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з
питання
регулювання
земельних
відносин,
адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради

35 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки з кадастровим номером
5125010100:02:004:0071 в м. Татарбунари за заявою
приватного
підприємства
«Багатопрофільна
виробничо – комерційна фірма «КУЛЕКСПОБУД»
Керуючись статтями 12, 128, 134, 135 Земельного кодексу України, пунктами
30,34,43 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши заяву приватного підприємства «Багатопрофільна
виробничо – комерційна фірма «КУЛЕКСПОБУД» в особі керівника Кулаксиз
Ніни Дем’янівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Замовити
експертну
грошову
оцінку
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для
будівництва та експлуатації інших будівель громадської забудови, з кадастровим
номером 5125010100:02:004:0071, загальною площею 0,0267 га, за адресою:
Одеська область, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 45, яка знаходиться
в оренді за договором оренди землі № 296 від 09.11.2020 року (запис про
державну реєстрацію № 39219487 від 11.11.2020 року) і на якій є капітальна
будівля, що належить приватному підприємству «Багатопрофільна виробнича –
комерційна фірма «КУЛЕКСПОБУД».
2. Зобов’язати приватне підприємство «Багатопрофільна виробнича –
комерційна фірма «КУЛЕКСПОБУД», протягом 1 (одного) місяця з дня
прийняття цього рішення укласти з міською радою, в особі міського голови
А.П.Глущенка або уповноваженої ним особи, договір про оплату авансового
внеску в рахунок оплати робіт з проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, зазначеної у пункті 1, в розмірі 20 (Двадцять) відсотків від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка становить станом на
01.01.2020 року 52081 (п’ятдесят дві тисячі вісімдесят одна) гривня 82 копійки.
3. Сума авансового внеску у розмірі 10416 (десять тисяч чотириста
шістнадцять) гривень 36 копійок сплачується приватним підприємством
«Багатопрофільна виробничо – комерційна фірма «КУЛЕКСПОБУД», на
рахунок Татарбунарської міської ради, зазначений у договорі про оплату
авансового внеску, і зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі

відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки
сума авансового внеску не повертається.
4. Провести конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності та
уповноважити міського голову А.П.Глущенка укласти з переможцем конкурсу
договір на проведення робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки,
зазначеної у пункті 1 цього рішення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального
устрою та охорони навколишнього середовища.
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради

36 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про внесення змін у рішення Татарбунарської
міської ради від 30.10.2020 року № 1205 – VІІ
за заявою Котович Тетяни Миколаївни
Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про землеустрій», розглянувши заяву Котович
Тетяни Миколаївни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни у рішення Татарбунарської міської ради від 30.10.2020
року № 1205 – VІІ, у частині, що стосується гр. Котович Тетяни Миколаївни
(щодо земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:002:0165,
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м.
Татарбунари, вулиця Василя Тура, будинок 39, площею - 0,0917 га), а саме:
- у пункті 1 замість слів та цифр: «від 30.07.2018 року № 27362310»,
зазначити слова та цифри: «від 28.03.2018 року № 25563355».
2. Внести зміни у додаткову угоду від 02.11.2020 року до договору
оренди землі від 12.03.2018 року № 160, а саме: у назві та пунктах 1, 2
замість слів та цифр: «від 30.07.2018 року № 27362310», зазначити слова та
цифри: «від 28.03.2018 року № 25563355».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

37 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про передачу земельної ділянки у
власність за клопотанням Базан
Олени Олександрівни та Соколової
Людмили Федорівни
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 Базан Олени Олександрівни та
Соколової Людмили Федорівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову
власність Базан Олені Олександрівні 4/6 частки та Соколовій Людмилі
Федорівні 2/6 частки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Чорноморська, будинок 32-а, площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1808.
3. Зобов`язати Базан Олену Олександрівну та Соколову Людмилу
Федорівну:
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.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.

Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

38 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про передачу земельної ділянки у власність
за клопотанням Котович Тетяни Миколаївни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1,
Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону
України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону України
«Про землеустрій», розглянувши клопотання Котович Тетяни Миколаївни,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.
Котович Тетяні Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Василя Тура, будинок
39, площею - 0,0917 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0165.
3. Зобов`язати Котович Тетяну Миколаївну:
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.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
А.П. Глущенко
« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII

Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

39 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про припинення дії договору оренди землі з
кадастровим номером 5125010100:02:003:0182 за
клопотанням Крюкової Віри Василівни
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 клопотання Крюкової Віри Василівни, Татарбунарська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити дію договору оренди землі від 09.11.2020 року №297
(запис про державну реєстрацію від 09.11.2020 року № 39193525) між гр.
Крюковою Вірою Василівною та Татарбунарською міською радою, на
земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:003:0182 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 17, у
зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок іншою особою.
2. Зобов’язати гр. Крюкову Віру Василівну здійснити державну
реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

40 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про поновлення дії договору оренди
землі за клопотанням фізичної – особи
підприємця
Крайнюк
Валентини
Радіонівни
Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу
України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
Законом України «Про оренду землі»,
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Крайнюк Валентини
Радіонівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити до 01.01.2022 року дію договору оренди землі від
28.12.2016 року № 112 фізичній – особі підприємцю Крайнюк Валентині
Радіонівні на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі, площею 0,0108 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари,
вул. Горького, буд.22, приміщення 1.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
А.П. Глущенко
« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про припинення дії договору оренди землі з
кадастровим
номером
5125010100:02:004:0090 за клопотанням
Попереки Світлани Володимирівни
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
клопотання Попереки Світлани Володимирівни,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Припинити дію договору оренди землі від 10.11.2020 року №298
(запис про державну реєстрацію від 10.11.2020 року №39204845) між гр.
Поперекою Світланою Володимирівною та Татарбунарською міською
радою, на земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0090
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою:
Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Соборна, будинок 28, у зв’язку з
набуттям права власності на житловий будинок іншою особою.
2. Зобов’язати гр. Попереку Світлану Володимирівну здійснити
державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі.
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.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
А.П. Глущенко
« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Третя сесія VIІІ скликання
Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської
ради від 19.06.2020 року № 1095-VII «Про встановлення
ставок земельного податку, пільг зі сплати земельного
податку та ставок орендної плати за землю з 01.01.2021
року на території Татарбунарської міської ради»
Керуючись пунктами 282, 283, абзацами другим і третім пункту 284.1
статті 284 Податкового кодексу України та пунктами 24, 35 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою
Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм
типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», рішенням
Татарбунарської міської ради від 08.07.2015 року № 1188-VI «Про встановлення
ставок плати за землю, пільг по сплаті земельного податку та затвердження
«Положення про плату за землю на території Татарбунарської міської ради»,
розглянувши службову записку начальника відділу земельних відносин
виконавчого комітету (апарату) Катанова І.В.,Татарбунарська міська рада
Білгород-Дністровського району Одеської області,
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни у пункті 1 додатку 1 рішення Татарбунарської міської
ради від 19.06.2020 року № 1095-VII «Про встановлення ставок земельного
податку, пільг зі сплати земельного податку та ставок орендної плати за землю
з 01.01.2021 року на території Татарбунарської міської ради», а саме:

У позиції 19 Додатку 1 викласти у новій редакції: «
Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, за земельні ділянки за
Вид цільового призначення земель1 нормативну грошову межами населених
оцінку яких проведено пунктів, нормативну
(незалежно від
грошову оцінку яких
місцезнаходження)
не проведено
для
для
Код1 Найменування1
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб
Для цілей підрозділів 16.0018.00 та для збереження і
використання земель
природно-заповідного фонду

19

1,0000

1,0000

2.
Внести зміни у пункті 1 додатку 3 рішення Татарбунарської міської
ради від 19.06.2020 року № 1095-VII «Про встановлення ставок земельного
податку, пільг зі сплати земельного податку та ставок орендної плати за землю
з 01.01.2021 року на території Татарбунарської міської ради», а саме:
У позиції 01 «Землі сільськогосподарського призначення» Додатку 3:
підрозділи 01.01 – 01.04 викласти у новій редакції: «
Ставки оренди землі
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
Вид цільового призначення земель1 нормативну грошову межами населених
оцінку яких
пунктів, нормативну
проведено (незалежно
грошову оцінку яких
від
не проведено
місцезнаходження)
для
для
Код1 Найменування1
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб
01
01.01

Землі сільськогосподарського призначення
8,0000
8,0000
Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва4

Ставки оренди землі
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
Вид цільового призначення земель нормативну грошову межами населених
оцінку яких
пунктів, нормативну
проведено (незалежно
грошову оцінку яких
від
не проведено
місцезнаходження)
8,0000
8,0000
01.02 Для ведення фермерського
4
господарства
1

01.03

Для ведення особистого
селянського господарства4

8,0000

8,0000

01.04

Для ведення підсобного
сільського господарства4

8,0000

8,0000

У позиції 03 «Землі громадської забудови» Додатку 3:
підрозділи 03.07, щодо спілок споживчих товариств, викласти у новій
редакції: «
Ставки оренди землі
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
за земельні ділянки за
Вид цільового призначення земель1 нормативну грошову межами населених
оцінку яких
пунктів, нормативну
проведено (незалежно
грошову оцінку яких
від
не проведено
місцезнаходження)
для
для
Код1 Найменування1
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб
03
03.07

Землі громадської забудови
5,0000
5,0000
Для будівництва та
обслуговування будівель
торгівлі (спілок споживчих
товариств)

У позиції 14 «Землі енергетики» Додатку 3 :

підрозділи 14.01 – 14.03 викласти у новій редакції: «
Ставки оренди землі
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, за земельні ділянки за
Вид цільового призначення земель1 нормативну грошову межами населених
оцінку яких проведено пунктів, нормативну
(незалежно від
грошову оцінку яких
місцезнаходження)
не проведено
для
для
Код1 Найменування1
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб
Землі енергетики
3,0000
14.01 Для розміщення, будівництва, 3,0000
експлуатації та
обслуговування будівель і
споруд об’єктів
енергогенеруючих
підприємств, установ і
організацій (з дня укладання
на період будівництва)
6,0000
14.01 Для розміщення, будівництва, 6,0000
експлуатації та
обслуговування будівель і
споруд об’єктів
енергогенеруючих
підприємств, установ і
організацій (після отримання
орендарем відповідної
ліцензії на здійснення
господарської діяльності у
сфері енергетики та з дати
встановлення «зеленого
тарифу», що підтверджується
відповідними документами)
12,0000
14.02 Для розміщення, будівництва, 12,0000
експлуатації та
обслуговування будівель і
споруд об’єктів передачі
електричної та теплової
енергії
3,0000
3,0000
14.03 Для цілей підрозділів 14.0114.02 та для збереження та
використання земель
природно-заповідного фонду
14

У позиції 16, 17, 18,19 Додатку 3 викласти у новій редакції: «
Ставки оренди землі
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, за земельні ділянки за
Вид цільового призначення земель1 нормативну грошову межами населених
оцінку яких проведено пунктів, нормативну
(незалежно від
грошову оцінку яких
місцезнаходження)
не проведено
для
для
Код1 Найменування1
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб
16

Землі запасу

8,0000

8,0000

17

Землі резервного фонду

8,0000

8,0000

18

Землі загального
користування

8,0000

8,0000

19

Для цілей підрозділів 16.0018.00 та для збереження і
використання земель
природно-заповідного фонду

3,0000

3,0000

2. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.
3. Направити копію цього рішення територіальному підрозділу Державної
фіскальної служби протягом 5 днів з дня його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет
(апарат) Татарбунарської міської ради.
5. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.
Міський голова

А.П. Глущенко

« __ » _____________ 2020 р.
№ _____ VII
Проєкт підготовлений відділом земельних відносин виконавчого
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

