
Порядок денний  третьої сесії восьмого скликання 

 

1.Про міський бюджет 2021року 

2.Про  затвердження   Програми культурно-масових   та  мистецьких заходів  

на  2021 рік. 

3. Про затвердження   міської   Програми «Милосердя» на 2021-2025 роки» 

4. Про затвердження структури виконавчих органів  Татарбунарської міської 

ради  

5. Про створення відділу соціального захисту населення Татарбунарської 

міської  ради   

6. Про створення відділу Служби у справах дітей Татарбунарської міської  

ради   

7. Про створення відділу освіти Татарбунарської міської  ради   

8. Про створення відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних питань Татарбунарської міської ради та затвердження Положення 

про нього 

9. Про створення відділу культури Татарбунарської міської ради та 

затвердження Положення про нього 

10. Про затвердження Переліків першого  та другого типу об’єктів оренди 

комунальної власності 

11. Про затвердження статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» у новій        редакції  

12. Про затвердження статуту КОМУНАЛЬНОГО   ПІДПРИЄМСТВА 

«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК»    у новій редакції  

13. Про затвердження Положення  Управління майном комунальної 

власності та забезпечення благоустрою в місті у новій редакції 

14. Про покладання окремих функцій адміністратора ЦНАП  виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради на старост сіл   Татарбунарської 

міської ради 

15. Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються 

через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради в новій редакції 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Василькіна Володимира Костянтиновича  



 

17.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 

18.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 

 

19. 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 

 

20.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 

 

21.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 

 
22.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Кречун Ірини 

Карпівни 

 

23.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 

 

24. 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 

 

25. 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 

 

26. 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 



 

27.Про поновлення дії договору оренди землі за заявою фізичної особи – 

підприємця Чумаченко Марії Семенівни 

 

28. Про поновлення дії договору оренди землі за заявою Сербіної Ольги 

Сергіївни та Сербіна Володимира 

 

29. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0043 за клопотанням Барон Галини Григорівни 

 

30. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1327 за клопотанням Вихристюк Ганни Кирилівни 

 

31. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0328 за клопотанням Малярчука Олега Анатолійовича та 

Вєтрогон Ганни Олексіївни 

 

32.Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0236 за клопотанням Міхової Олександри Василівни 

 

33.Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1317 за клопотанням Колотенко Ольги Миколаївни 

 

34. Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 10.11.2017 

року № 491 – VІІ за заявою Прокопця Сергія Сергійовича 

 

35.Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0071 в м. Татарбунари за заявою ПП 

«Багатопрофільною виробничо – комерційною фірмою «КУЛЕКСПОБУД»  

 

36. Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 30.10.2020 

року № 1205 – VІІ за заявою Котович Тетяни Миколаївни 

 

37. Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Базан Олени 

Олександрівни 

 

38. Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Котович 

Тетяни Миколаївни 

 
39. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0182 за клопотанням Крюкової Віри Василівни 

 

40. Про поновлення дії договору оренди землі за клопотанням фізичної – 

особи підприємця Крайнюк Валентини Радіонівни 

 

41. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0090 за клопотанням Попереки Світлани Володимирівни 

 



42.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»   

43.Різне 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

третя  сесія VIII скликання 

 

Про бюджет Татарбунарської  

міської ради на 2021рік 
 

(15583000000) 
(код бюджету) 

 

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  

ВИРІШИЛА:  

1. Визначити на 2021 рік: 

доходи місцевого бюджету у сумі 197 681 930 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду місцевого бюджету – 191 319 570 гривень та доходи 

спеціального фонду місцевого бюджету – 6 362 360 гривень згідно додатку 1 

до цього рішення; 

видатки місцевого бюджету у сумі 197 681 930 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду місцевого бюджету – 191 167 884 гривень та 

видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 6 514 046 гривень згідно 

додатку 3 до цього рішення; 

профіцит загального фонду місцевого бюджету у сумі 151 686 грн.,  

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно додатку 2 

до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 

50 000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду 
місцевого бюджету, визначених цим пунктом; 

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 50 000 гривень, що 

становить 0,02 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, 

визначених цим пунктом. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80


2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами/підпрограмами згідно додатку 3 до цього рішення. 

Делегувати міському голові повноваження 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. 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно додатку 4 до 

цього рішення. 

4. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2021 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно додатку 5 до цього 

рішення. 

5. Затвердити Програму «Оздоровлення та відпочинку дітей 

Татарбунарської міської ради на 2021-2025 роки», Програму розвитку спорту 

на 2021-2025 роки, Програму розвитку освіти Татарбунарщини на 2021-2025 

роки, Програму фінансової підтримки та розвитку КНП «Татарбунарський 

центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 2021 рік, Програму 

фінансової підтримки та розвитку КНП «Татарбунарська центральна районна 
лікарня» на 2021 рік, Програму фінансової підтримки ДОЗ «Зорька». 

Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих  

програм згідно додатку 6 до цього рішення. 

6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами 
міського бюджету на 2021 рік згідно додатку 7 цього рішення. 

7. Затвердити вартість харчування дітей, порядок оплати батьками за 

перебування дітей в дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів 

та дошкільних навчальних закладах Татарбунарської міської ради згідно 

додатку 8 до цього рішення. 

8. Затвердити вартість харчування учнів закладів загальної середньої 
освіти Татарбунарської міської ради згідно додатку 9 до цього рішення. 

9. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2021 рік: 

9.1. до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, 

визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені 

статтями 96, 101 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 2021 рік»: 

- податок та збір на доходи фізичних осіб, що зараховується до бюджетів 

місцевого самоврядування; 

- податок на прибуток підприємств, що зараховується до бюджетів 

місцевого самоврядування; 

- рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів;  

- внутрішні податки на товари та послуги, що зараховується до бюджетів 

місцевого самоврядування; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1666
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2290
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1170


- податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування; 

- збір за місця для паркування транспортних засобів, що зараховується до 

бюджетів місцевого самоврядування; 

- туристичний збір; 

- єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування; 

- інші надходження (в частині адміністративних штрафів та інших 

санкцій); 

- плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за 

місцем надання послуг; 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном; 

- державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування 

за місцем вчинення дій та видачі документів; 

- інші неподаткові надходження, що зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування; 

9.2. джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України. 

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого 

бюджету на 2021 рік: 

10.1. 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 2021 рік»: 

- екологічний податок; 

- власні надходження бюджетних установ. 

10.2 у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4, 5, 7 

частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України; 

11. 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 9.2. 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. 

12. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду 

на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n896


оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам. 

13. 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. 

14. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право 

фінансовому відділу Татарбунарської міської ради отримувати 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. 

15. Забезпечити головними 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) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 

енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним 

видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 

розпорядникам бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. 

16. Фінансовому відділу Татарбунарської міської ради: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n796
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1209
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


- забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях 

видатків місцевого бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим 

помісячним розписом загального фонду бюджету міської ради; 

- проводити фінансування видатків в межах фактичних надходжень до 

бюджету міської ради; 

- здійснювати з 01 січня 2021 року відповідно розмежування видатків між 

бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету 

Татарбунарської міської ради видатків на забезпечення діяльності бюджетних 

установ, закладів, визначених у додатку 3 до цього рішення, відповідно до 

розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом 

України. 

17. 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. 

18. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2021 

році з обласного бюджету, а також субвенцій, виділених обласному бюджету, 

залишити на рахунках бюджету, для покриття відповідних витрат у 

наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. 

19. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року. 

20. Додатки до цього рішення є його невід’ємною його частиною. 

21. Здійснити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня 

його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного 

кодексу України. 

       22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету та з питань фінансів, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій. 

 

 

Міський голова                                                 

 А.П.Глущенко 

 

«  22 » грудня 2020 р. 

№ 26 -VIII 
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                                                                                                                                Додаток 1  

                                                                                                                                         до рішення сесії 

Татарбунарської міської ради від 22 грудня 2020 року 

                                                                                           № 26-VIІІ 
 

 
 

15583000000 

(код бюджету) 

Доходи міського бюджету на 2021 рік 
 

 

 

 
грн. 

 

Код 

 
Найменування згідно 

з класифікацією доходів бюджету 

 

Всього 

 
Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 
Всього 

в т.ч. бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження 89,347,180 89,305,080 42,100  

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 
89,347,180 89,305,080 42,100 

 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 41,134,700 41,134,700   

11010100 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 

із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 
35,917,800 35,917,800 

  

 
11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 

 
1,794,300 

 
1,794,300 

  

11010400 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 

із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 
2,900,000 2,900,000 

  

11010500 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за  

результатами річного декларування 
522,600 522,600 

  

11020000 Податок на прибуток підприємств 10,380 10,380   

11020200 
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності 
10,380 10,380 

  

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 5,370 5,370   

13030000 Рентна плата за користування надрами 5,370 5,370   

13030100 
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення 
5,370 5,370 

  

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 5,074,100 5,074,100   



 

 
1 2 3 4 5 6 

 
14020000 

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) 
875,500 875,500 

  

14021900 Пальне 875,500 875,500   

 
14030000 

Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
3,145,700 3,145,700 

  

14031900 Пальне 3,145,700 3,145,700   

 
14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів 
1,052,900 1,052,900 

  

18000000 Місцеві податки 43,080,530 43,080,530   

18010000 Податок на майно 19,748,700 19,748,700   

18010100 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 880 880 
  

18010200 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 41,330 41,330 
  

18010300 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 90,020 90,020 
  

18010400 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  
75,390 75,390 

  

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 747,890 747,890   

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 10,947,170 10,947,170   

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 6,141,380 6,141,380   

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1,704,640 1,704,640   

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 68,000 68,000   

18020100 
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений 

юридичними особами 
68,000 68,000 

  

18030000 Туристичний збір 23,000 23,000   

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 23,000 23,000   

18050000 Єдиний податок 23,240,830 23,240,830   

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1,969,740 1,969,740   

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 14,383,980 14,383,980   

 
18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

 
6,887,110 

 
6,887,110 

  

19000000 Інші податки та збори 42,100  42,100  

19010000 Екологічний податок 42,100  42,100  



 

 
1 2 3 4 5 6 

 
19010100 

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за 

винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 

 
37,790 

  
37,790 

 

 
19010300 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 

місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як 

вторинної сировини 

 
4,310 

  
4,310 

 

20000000 Неподаткові надходження 7,182,360 862,100 6,320,260  

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 82,200 82,200   

21080000 Інші надходження 82,200 82,200   

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 12,400 12,400   

 
21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

 
69,800 

 
69,800 

  

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності 
729,900 729,900 

  

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 586,460 586,460   

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг  433,140 433,140   

22012600 
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 
153,320 153,320 

  

22080000 
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 
118,090 118,090 

  

22080400 
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 
118,090 118,090 

  

22090000 Державне мито 25,350 25,350   

 
22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування 

 
14,050 

 
14,050 

  

22090400 
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних  

паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  
11,300 11,300 

  

24000000 Інші неподаткові надходження 50,000 50,000   

24060000 Інші надходження 50,000 50,000   

24060300 Інші надходження 50,000 50,000   

25000000 Власні надходження бюджетних установ 6,320,260  6,320,260  

25010000 
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством 
6,020,260 

 
6,020,260 

 



 

 
1 2 3 4 5 6 

25010100 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 
4,202,700 

 
4,202,700 

 

25010200 
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності 
1,787,560 

 
1,787,560 

 

25010400 
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 

майна (крім нерухомого майна) 
30,000 

 
30,000 

 

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 300,000  300,000  

 
 

25020200 

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб 

земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 

 
 

300,000 

  
 

300,000 

 

40000000 Офіційні трансферти 101,152,390 101,152,390   

41000000 Від органів державного управління 101,152,390 101,152,390   

41020000 Дотації 21,697,160 21,697,160   

41020100 Базова дотація 20,516,000 20,516,000   

 
41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 

 
1,181,160 

 
1,181,160 

  

41030000 Субвенції 77,276,600 77,276,600   

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  77,276,600 77,276,600   

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2,178,630 2,178,630   

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (інклюзивно-ресурсні центри) 
1,728,000 1,728,000 

  

 
41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету: 

 
450,630 

 
450,630 

  

 - на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання 

спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладів 

загальної середньої освіти - поточні трансферти 

 
243,584 

 
243,584 

  

- на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання 

спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладів 

загальної середньої освіти - капітальні трансферти 

 
123,596 

 
123,596 

  

- на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання 

спеціальних засобів корекції для вихованців інклюзивних груп закладів 

дошкільної освіти - поточні трансферти 

 
55,360 

 
55,360 

  



 

 
1 2 3 4 5 6 

 - на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання 

спеціальних засобів корекції для вихованців інклюзивних груп закладів 

дошкільної освіти - капітальні трансферти 

 
28,090 

 
28,090 

  

 Всього доходів 197,681,930 191,319,570 6,362,360  

 

 
 

Секретар міської ради О.В.Лєсніченко 



 

Додаток 2 до рішення сесії 

                                                                                                                                                                     Татарбунарської міської ради  

                                                                                                                                                             від 22 грудня 2020 року 

                                                                                                          № 26-VIІІ 
 

 

 
                              

15583000000 

(код бюджету) 

Джерела фінансування міського бюджету на 2021 рік 
 

 

 

 

 
( грн.) 

 
Код 

 
Назва 

 
Загальний фонд 

Спеціальний фонд  
Разом 

Разом 
у т.ч. бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

200000 Внутрішнє фінансування -151,686 151,686 151,686 0 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишку коштів 

бюджетів 

-151,686 151,686 151,686 0 

208100 На початок періоду  0  0 

208400 Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

-151,686 151,686 151,686 0 

 Всього за типом кредитора -151,686 151,686 151,686 0 

600000 Фінансування за активними операціями -151,686 151,686 151,686 0 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -151,686 151,686 151,686 0 

602100 На початок періоду 0 0 0 0 

602400 Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

-151,686 151,686 151,686 0 

 Всього за типом боргового зобов’язання -151,686 151,686 151,686 0 

 

 

 

                       Секретар міської ради О.В.Лєсніченко 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    15583000000 

 

 
 

Розподіл видатків місцевого бюджету на 2021 рік 

Додаток 3 до 

рішення сесії 

Татарбунарської міської ради 

від 22 грудня 2020 року 

№ 26-VIІІ 

    код бюджету грн. 

Код  

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

 

Код 

ТПКВКМ 

Б /  

ТКВКБМ 

С 

 

 

 
Код 

ФКВКБ 

 

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

 

Загальний фонд 

 

Спеціальний фонд 
 

 

 

Разом 
 

 
Всього 

 

видатки 

споживання 

з них  

 
Всього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

 

видатки 

споживання 

з них  

видатки 

розвитку 
 
оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

 

0200000 
  

Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради (головний розпорядник) 

 

26,155,344 

 

26,155,344 

 

12,814,261 

 

3,431,038 

 

342,100 
  

342,100 
   

26,497,444 

 

0210000 

  Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради (відповідальний 

виконавець) 

 

26,155,344 

 

26,155,344 

 

12,814,261 

 

3,431,038 

 

342,100 

  

342,100 

   

26,497,444 

 

 

0210150 

 

 

0150 

 

 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад 

 

 
10,544,926 

 

 
10,544,926 

 

 
9,488,456 

 

 
583,470 

      

 
10,544,926 

0211142 1142 0990 
Інші програми та заходи у сфері освіти 

(фінансова підтримка ДОЗ "Зорька") 
450,000 450,000 

       
450,000 

1014081 4081 0829 
Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва 
90,500 90,500 87,840 2,660 

      

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 330,000 330,000 
       

330,000 

 

0215062 

 

5062 

 

0810 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно- 

спортивну діяльність в регіоні 

 
1,367,282 

 
1,367,282 

 
758,426 

 
38,856 

      
1,367,282 

 

0216013 

 

6013 

 

0620 
Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства 

 

2,251,500 

 

2,251,500 
        

2,251,500 

   КП "Водопостачальник" 2,251,500 2,251,500        2,251,500 

 

0216020 

 

6020 

 

0620 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги 

 
327,500 

 
327,500 

        
327,500 

   КП "Струмочок" 40,000 40,000        40,000 

   КП "Джерело Білолісся" 96,000 96,000        96,000 

   КП "Джерело Святої покрови" 50,000 50,000        50,000 

   КП "Дмитрівка" 141,500 141,500        141,500 

0216030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 
10,769,136 10,769,136 2,479,539 2,806,052 300,000 

 
300,000 

  
11,069,136 

   Виконавчий комітет Татарбунарскої 

міської ради 
3,256,052 3,256,052 

 
2,806,052 

     
3,256,052 



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

   Управління майном комунальної 

власності та забезпечення благоустрою 

міста 

 

2,899,539 

 

2,899,539 
 

2,479,539 
       

2,899,539 

   КП "Бесарабія" 4,613,545 4,613,545        4,613,545 

0217680 7680 0490 
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування 
24,500 24,500 

       
24,500 

0218340 8340 0540 
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 

    
42,100 

 
42,100 

  
42,100 

 

0600000 
  Відділ освіти Татарбунарської міської 

ради (головний розпорядник) 
140,877,423 140,877,423 129,736,824 6,259,899 6,023,446 151,686 5,721,760 

 
150,000 146,900,869 

 

0610000 

  
Відділ освіти Татарбунарської міської 

ради (відповідальний виконавець) 

 

140,877,423 

 

140,877,423 

 

129,736,824 

 

6,259,899 

 

6,023,446 

 

151,686 

 

5,721,760 

  

150,000 

 

146,900,869 

 

0610160 

 

0160 

 

0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах 

 
797,536 

 
797,536 

 
692,536 

       
797,536 

0611000 1000  Освіта 140,079,887 140,079,887 129,044,288 6,259,899 6,023,446 151,686 5,721,760  150,000 146,103,333 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 30,897,542 30,897,542 26,320,886 1,599,316 3,815,490 28,090 3,787,400   34,713,032 

   
у т.ч. на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

 
 

55,360 

 
 

55,360 

 
 

55,360 

  
 

28,090 

 
 

28,090 

    
 

83,450 

   у т.ч. за рахунок коштів міського 
бюджету 

30,842,182 30,842,182 26,265,526 1,599,316 
     

30,842,182 

   продукти харчування 2,740,200 2,740,200   3,777,400  3,777,400   6,517,600 

   медикаменти 53,500 53,500        53,500 

0611020 1020 0921 
Надання загальної середньої освіти за 

рахунок коштів місцевого бюджету 
20,058,619 20,058,619 14,620,396 4,096,083 2,207,956 123,596 1,934,360 

 
150,000 22,266,575 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 

20,058,619 20,058,619 14,620,396 4,096,083 2,207,956 123,596 1,934,360 
 

150,000 22,266,575 

   
у т.ч. на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

 
 

243,584 

 
 

243,584 

 
 

243,584 

  
 

123,596 

 
 

123,596 

    
 

367,180 

   у т.ч.за рахунок додаткової дотації 1,181,160 1,181,160 1,181,160       1,181,160 

   у т.ч. за рахунок коштів міського 
бюджету 

18,633,875 18,633,875 13,195,652 4,096,083 
     

18,633,875 

   продукти харчування 711,400 711,400   276,800  276,800   988,200 

   медикаменти 73,000 73,000   5,000  5,000   78,000 

0611030 1030 0921 
Надання загальної середньої освіти за 

рахунок освітньої субвенції 
77,276,600 77,276,600 77,276,600 

      
77,276,600 

0611031 1031 0921 
Надання загальної середньої за рахунок 
освітньої субвенції 

77,276,600 77,276,600 77,276,600 
      

77,276,600 

 

0611070 

 

1070 

 

0960 

Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи 

із позашкільної роботи з дітьми 

 

2,821,567 

 

2,821,567 
 

2,506,707 
 

271,000 
      

2,821,567 

 

0611120 

 

1120 

 

0950 
Підвищення кваліфікації, перепідготовка 

кадрів закладами післядипломної освіти 

 

48,000 

 

48,000 
        

48,000 

0611140 1140 
 Інші програми, заклади та заходи у сфері 

освіти, в т.ч.: 
4,674,955 4,674,955 4,371,295 58,500 

     
4,674,955 

0611141 1141 0990 
Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти: 
4,664,095 4,664,095 4,371,295 58,500 

     
4,664,095 



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

   Централізоване ведення бухгалтерського 

обліку 
2,710,694 2,710,694 2,457,394 58,500 

     
2,710,694 

   Здійснення централізованого 

господарського обслуговування 
692,835 692,835 686,335 

      
692,835 

   Утримання Комунальної установи 

«Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» 

 

1,260,566 

 

1,260,566 
 

1,227,566 
       

1,260,566 

 

 
0611142 

 

 
1142 

 

 
0990 

Інші програми та заходи у сфері освіти: 

Допомога дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, 

яким виповнюється 18 років 

 
 

10,860 

 
 

10,860 

        
 

10,860 

0611150 1150 0990 
Забезпечення діяльності інклюзивно- 

ресурсних центрів 
1,978,055 1,978,055 1,897,855 55,000 

     
1,978,055 

 

0611151 

 

1151 

 

0990 

Забезпечення діяльності інклюзивно- 

ресурсних центрів за рахунок коштів 
міського бюджету 

 

250,055 

 

250,055 
 

169,855 
 

55,000 
      

250,055 

 

0611152 

 

1152 

 

0990 

у т.ч. на здійснення переданих видатків 

у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції (ІРЦ) 

 

1,728,000 

 

1,728,000 
 

1,728,000 
       

1,728,000 

 

0615031 

 

5031 

 

0810 

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

 

2,324,549 

 

2,324,549 
 

2,050,549 
 

180,000 
      

2,324,549 

 

0800000 

  
Відділ соціального захисту та охорони 

здоровʼя Татарбунарської міської ради 

(головний розпорядник) 

 
8,252,432 

 
8,252,432 

 
3,714,232 

       
8,252,432 

 

0810000 

  
Відділ соціального захисту та охорони 

здоровʼя Татарбунарської міської ради 

(відповідальний виконавець) 

 
8,252,432 

 
8,252,432 

 
3,714,232 

       
8,252,432 

 

0810160 

 

0160 

 

0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об'єднаних територіальних 

громадах 

 
2,800,052 

 
2,800,052 

 
2,780,052 

       
2,800,052 

 2000  Охорона здоров"я 3,988,200 3,988,200        3,988,200 

0812010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню 
2,770,000 2,770,000 

       
2,770,000 

 

0812111 

 

2111 

 

0726 

Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первиної 

медичної (медико-санітарної) домоги 

 
1,218,200 

 
1,218,200 

        
1,218,200 

 
3000 

 Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
1,464,180 1,464,180 934,180 

      
1,464,180 

 

 

 
0813160 

 

 

 
3160 

 

 

 
1010 

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги 

 

 
 

200,000 

 

 

200,000 

        

 
 

200,000 

0813191 3191 1030 
Інші видатки на соціальний захист 

ветеранів війни та праці 
175,680 175,680 175,680 

       

0813240 3240  Інші заклади та заходи 1,088,500 1,088,500 758,500       1,088,500 

0813242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 

1,088,500 1,088,500 758,500 
      

1,088,500 



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

 

0900000 

  Служба у справах дітей 

Татарбунарської міської ради 

(головний розпорядник) 

 

367,996 

 

367,996 

 

352,996 

       

367,996 

 

0910000 

  Служба у справах дітей 

Татарбунарської міської ради 

(відповідальний виконавець) 

 

367,996 

 

367,996 

 

352,996 

       

367,996 

 

0910160 

 

0160 

 

0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об'єднаних територіальних 

громадах 

 
367,996 

 
367,996 

 
352,996 

       
367,996 

 

1000000 

  Відділ культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської ради 

(головний розпорядник) 

 

11,659,947 

 

11,659,947 

 

10,812,147 

 

202,800 

 

148,500 

  

122,000 

 

20,000 

 

30,000 

 

11,808,447 

 

1010000 

  Відділ культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської радаи 

(відповідальний виконавець) 

 

11,659,947 

 

11,659,947 

 

10,812,147 

 

202,800 

 

148,500 

  

122,000 

 

20,000 

 

30,000 

 

11,808,447 

 

1010160 

 

0160 

 

0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об'єднаних територіальних 

громадах 

 
369,102 

 
369,102 

 
354,102 

       
369,102 

1011080 1080 0960 
Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами 4,031,898 4,031,898 3,978,898 53,000 145,000 

 
115,000 20,000 30,000 4,176,898 

1014000 4000  Культура 7,258,947 7,258,947 6,479,147 149,800 3,500  3,500   7,262,447 

 

 

1013140 

 

 

3140 

 

 

1040 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

 

 
550,000 

 

 
550,000 

        

 
550,000 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2,709,375 2,709,375 2,514,175 145,200 2,500  2,500   2,711,875 

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 298,272 298,272 296,672 1,600 
     

298,272 

1014060 4060 0828 
Забезпечення діяльності будинку 

культури 
3,301,900 3,301,900 3,298,900 3,000 1,000 

 
1,000 

  
3,302,900 

1014080 4080 
 Інші заклади та заходи в галузі культури і 

мистецтва 
399,400 399,400 369,400 

      
399,400 

1014081 4081 0829 
Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва 
399,400 399,400 369,400 

      
399,400 

 

3100000 

  Відділ з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради 

(головний розпорядник) 

 
1,893,042 

 
1,893,042 

 
1,878,042 

       
1,893,042 

 

3110000 

  Відділ з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради 

(відповідальний виконавець) 

 
1,893,042 

 
1,893,042 

 
1,878,042 

       
1,893,042 

 

3110160 

 

0160 

 

0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об'єднаних територіальних 

громадах 

 
1,893,042 

 
1,893,042 

 
1,878,042 

       
1,893,042 

 

3700000 
  Фінансовий відділ Татарбунарської 

міської ради (головний розпорядник) 
1,961,700 1,911,700 1,176,700 

      
1,961,700 

 

3710000 

  Фінансовий відділ Татарбунарської 

міської ради (відповідальний 

виконавець) 

 

1,961,700 

 

1,911,700 

 

1,176,700 

       

1,961,700 



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

 

3710160 

 

0160 

 

0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах 

 
1,191,700 

 
1,191,700 

 
1,176,700 

       
1,191,700 

3718700 8700  Резервний фонд 50,000         50,000 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 50,000          

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 720,000 720,000        720,000 

   Лиманській сільській раді на 

відшкодування витрат за осіб 

Татарбунарської громади, що 

утримуються в Будинку Милосердя 

 
720,000 

 
720,000 

        
720,000 

   Всього 191,167,884 191,117,884 160,485,202 9,893,737 6,514,046 151,686 6,185,860 20,000 180,000 197,681,930 

 

 

Секретар міської ради О.В.Лєсніченко 



                                        Додаток 4 

                           до рішення сесії Татарбунарської міської ради  

                                                                    від 22 грудня 2020 року 

                                   № 26-VIІІ 

 

 

15583000000 

(код бюджету) 

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік 

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

 

 

 

 

 

 

 
(грн) 

 

Код Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету 

 
Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту 

 

Усього 

1 2  3 

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

41020100 Базова дотація 20,516,000 

99000000000 Державний бюджет 20,516,000 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 77,276,600 

99000000000 Державний бюджет 77,276,600 

 

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету 

 

1,181,160 

15100000000 Обласний бюджет Одеської області 1,181,160 

 
41051000 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 

(інклюзивно- ресурсні центри) 

 
1,728,000 

15100000000 Обласний бюджет Одеської області 1,728,000 

 
41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету: 

 
450,630 

15100000000 Обласний бюджет Одеської області 450,630 

 - на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і 

придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних 

класів закладів загальної середньої освіти 

 
367,180 

 - на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і 

придбання спеціальних засобів корекції для вихованців 

інклюзивних груп закладів дошкільної освіти 

 
83,450 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 101,152,390 

X загальний фонд 101,152,390 

X спеціальний фонд  

 

 
 

Секретар міської ради О.В.Лєсніченко 



 

 

                                                                                                                                                                                                                         Додаток 5 до рішення сесії 

Татарбунарської міської ради від 22 грудня 2020 року 

                                                                                                                           № 26-VIІІ 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2021 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 
 

15583000000 
код бюджету 

 

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів
2
 

 
Код 

ТПКВ 

КМБ / 

ТКВК 

БМС 

 
 

Код 

ФКВКБ 

 
Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

 
 

Назва об’єктів відповідно до проектно- 

кошторисної документації тощо 

 
 

Спеціальний 

фонд, грн. 

 
 

 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

0600000 
  Відділ освіти Татарбунарської міської ради 

(головний розпорядник) 

 
151,686 151,686 

0610000 
  Відділ освіти Татарбунарської міської ради 

(відповідальний виконавець) 

 
151,686 151,686 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти  28,090 28,090 

   у т.ч. на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

придбання спеціальних засобів корекції для дітей 

інклюзивних груп закладів дошкільної освіти 
28,090 28,090 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

 
123,596 123,596 

   у т.ч. на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

 

придбання спеціальних засобів корекції для учнів 

інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти 

 
123,596 

 
123,596 

   Всього  151,686 151,686 

 

Секретар міської ради О.В.Лєсніченко 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  15583000000 

(код бюджету) 

                                                                       Додаток 6 до рішення сесії 

Татарбунарської міської ради від 22 грудня 2020 року 

                                                  № 26-VIІІ 

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського 

бюджету у 2021 році 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
грн. 

 

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів
2
 

 
Код 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС
3
 

 

Код 

ФКВКБ
4
 

 
Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

 
 

Найменування місцевої (регіональної) 

програми 

 
 

Загальний 

фонд 

 
 

Спеціальний 

фонд 

 

 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0200000 
  Виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради (головний розпорядник) 

 
1,280,000 0 1,280,000 

0210000 
  Виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради (відповідальний виконавець) 

 
1,280,000 0 1,280,000 

0211162 1162 0990 
Інші програми та заходи у сфері освіти (фінансова 

підтримка ДОЗ "Зорька") 

Програма фінансової підтримки ДОЗ 

"Зорька" 
450,000 

  

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 
Програма "Культурно-масових та 

мистецьких заходів на 2021 рік" 
330,000 

 
330,000 

 
0215062 

 
5062 

 
0810 

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 

які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 

в регіоні 

Програму "Розвитку спорту на 2021-2025 

роки" 
 

500,000 

  
500,000 

 
0800000 

  Відділ соціального захисту та охорони здоровʼя 

Татарбунарської міської ради (головний 

розпорядник) 

  
2,111,600 

  
2,111,600 

 
0810000 

  Відділ соціального захисту та охорони здоровʼя 

Татарбунарської міської ради (відповідальний 

виконавець) 

  
2,111,600 

  
2,111,600 

0813242 3242 1090 
Інші видатки на соціальний захист населення Міська цільова Програма "Милосердя" на 

2021-2025 роки 
1,088,500 

 
1,088,500 

 

0812010 

 

2010 

 

0731 

 
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню 

Програма фінансової підтримки та 

розвитку КНП "Татарбунарська 

центральна районна лікарня" на 2021 рік 

 

213,100 

  

213,100 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

0812111 

 

2111 

 

0726 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первиної медичної (медико- 

санітарної) домоги 

Програма фінансової підтримки та 

розвитку КНП "Татарбунарський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" 

на 2021 рік 

 

810,000 

  

810,000 

 
1000000 

  Відділ культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської ради (головний 

розпорядник) 

  
550,000 

 
0 

 
550,000 

 
1010000 

  Відділ культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської радаи (відповідальний 

виконавець) 

  
550,000 

 
0 

 
550,000 

 

 
1013140 

 

 
3140 

 

 
1040 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

 
Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей Татарбунарської міської ради на 

2021-2025 роки 

 

 
550,000 

  

 
550,000 

   Всього  3,391,600 0 3,391,600 

 

 
 
Секретар міської ради О.В.Лєсніченко 



 

 

 

 

 

 

 
                                              

                         

15583000000 

                                                                                                                                    Додаток 7 до рішення сесії 

Татарбунарської міської ради від 22 грудня 2020 року 

                                                              № 26-VIІІ 

Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами Татарбунарської міської ради на 2021 рік 

(код бюджету) 

 

 

 

№ 

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

 

 

Найменування бюджетних установ 

 
Електроенергія 

 
Тверде паливо 

Вивіз 

ТПВ 

 
Водопостачання 

 
Всього 

 
кВт /год 

 
грн. 

 
тонн 

 
грн. 

 
грн. 

 
м.куб 

 
грн. 

 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
0200000 

Виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

(головний розпорядник) 

 
1,191,367 

 
3,184,038 

 
30 

 
199,000 

 
10,000 

 
780 

 
38,000 

 
3,431,038 

  
0210000 

Виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

(відповідальний виконавець) 

 
1,191,367 

 
3,184,038 

 
30 

 
199,000 

 
10,000 

 
780 

 
38,000 

 
3,431,038 

1 0210150 
Виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 
129,500 344,470 30 199,000 10,000 600 30,000 583,470 

2 0214082 Міський кінотеатр 1,000 2,660      2,660 

3 0215062 
КЗ ТМР "Спортивний клуб 

Татарбунари" 
11,600 30,856 

   
180 8,000 38,856 

4 0216030 
Виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 
1,049,267 2,806,052 

     
2,806,052 

  
0600000 

Відділ освіти Татарбунарської 

міської ради (головний 

розпорядник) 

   
1,141.7 

 
6,175,950 

 
83,949 

   
6,259,899 

  
0610000 

Відділ освіти Татарбунарської 

міської ради (відповідальний 

виконавець) 

   
1,141.7 

 
6,175,950 

 
83,949 

   
6,259,899 

5 0611010 Дошкільні навчальні заклади   300 1,556,000 43,316   1,599,316 

6 0611021 Загальноосвітні заклади   710 3,900,450 38,333   3,938,783 

7 0611021 Дошкільні відділення НВК   28.6 157,300    157,300 



 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 0611070 Будинок дитячої творчості   50 270,000 1,000   271,000 

9 0611141 
Централізована бухгалтерія відділу 

освіти 

  
10.4 57,200 1,300 

  
58,500 

10 0611151 Інклюзивно-ресурсний центр   10 55,000    55,000 

11 0615031 ДЮСШ   32.7 180,000    180,000 

  

0800000 

Відділ соціального захисту та 

охорони здоровʼя 

Татарбунарської міської ради 

(головний розпорядник) 

 

529,730 

 

1,409,100 

 

222 

 

1,236,000 

 

20,000 

 

7,946 

 

350,000 

 

3,015,100 

  

0810000 

Відділ соціального захисту та 

охорони здоровʼя 

Татарбунарської міської ради 

(відповідальний виконавець) 

 

529,730 

 

1,409,100 

 

222 

 

1,236,000 

 

20,000 

 

7,946 

 

350,000 

 

3,015,100 

12 0812010 КНП "Татарбунарська ЦРЛ" 483,800 1,286,900 170 950,000 20,000 6,810 300,000 2,556,900 

13 0812111 КНП "Татарбунарський ПМСД" 45,930 122,200 52 286,000  1,136 50,000 458,200 

  

1000000 

Відділ культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської ради 

(головний розпорядник) 

   

35.1 

 

193,000 

 

2,400 

 

1,070 

 

7,400 

 

202,800 

  

1010000 

Відділ культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської радаи 

(відповідальний виконавець) 

   

35.1 

 

193,000 

 

2,400 

 

1,070 

 

7,400 

 

202,800 

14 1011080 Музична школа   9.6 53,000    53,000 

15 1014030 Центральна бібліотека   25.5 140,000 800 1,000 4,400 145,200 

16 1014040 Музей     800 20 800 1,600 

17 1014060 Районний будинок культури     800 50 2,200 3,000 
  ВСЬОГО 2,780,557 7,411,338 4,226 23,013,850 329,047 27,828 1,110,200 31,864,435 

 

 
 

Секретар міської ради О.В.Лєсніченко 



                                                                           Додаток 8 

                                   до рішення сесії 

Татарбунарської міської ради від  

                                                 22 грудня 2020 року 

                                  № 26 – VIII 

 
 

Про затвердження вартості харчування дітей, порядку оплати батьків за 

перебування дітей в дошкільних підрозділах навчально- виховних 

комплексів та дошкільних навчальних закладах Татарбунарської міської 

ради на 2021 рік 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частиною 3 статті 56 Закону України «Про освіту», частиною 3 статті 33 та 

частиною 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», пунктом 19 

розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» від 24.12.2015 року № 911-VІІІ, наказом Міністерства освіти і науки 

України від 08.04.2016 року № 402 «Про внесення змін до Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах» зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України від 29.04.2016 року за № 670/28800, враховуючи фінансові 

призначення на 2021 рік та висновок спільного засідання постійних комісій 

міської ради від 18 грудня 2020 року, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити вартість харчування на одну дитину в день в дошкільних 

підрозділах навчально-виховних комплексів та дошкільних навчальних 

закладах, які перебувають у комунальній власності Татарбунарської міської 

ради, від 1 (одного) до 3 (трьох) років в розмірі 26,00 грн. (на період літнього 

оздоровлення – 28,60 грн.), від 3 (трьох) до 6 (шести) років 35,00 грн. (на період 

літнього оздоровлення – 38,50 грн.). 

 

2. Встановити плату батьків за харчування на одну дитину в день в 

дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів та дошкільних 

навчальних закладах, які перебувають у комунальній власності Татарбунарської 

міської ради: 

-  в сільській місцевості - від 1 (одного) до 3 (трьох) років в розмірі  10,40 грн. 

(на період літнього оздоровлення – 11,44 грн.), від 3 (трьох) до 6 (шести) років – 

14,00 грн. (на період літнього оздоровлення – 15,40 грн.); 

-  в місті  - від 1 (одного)  до 3 (трьох) років в розмірі 15,60 грн. (на  період 

літнього оздоровлення – 17,16 грн.), від 3 (трьох) до 6 (шести) років – 21,00 грн. 

(на період літнього оздоровлення – 23,10 грн.). 

 

3. Зменшити розмір плати на 50% для батьків, у сім’ях яких є троє і 

більше дітей. 



4. Звільнити від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх 

замінюють, у сім’ях, сукупний дохід в яких на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового  

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом 

України «Про державний бюджет України» для визначення права на звільнення 

від плати за харчування дитини в дошкільних підрозділах навчально-виховних 

комплексів та дошкільних навчальних закладах, які перебувають у комунальній 

власності Татарбунарської міської ради. За харчування дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах в 

дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів та дошкільних 

навчальних закладах, плата не справляється. 

 

5. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах в дошкільних 

підрозділах навчально-виховних комплексів та дошкільних навчальних 

закладах, які перебувають у комунальній власності Татарбунарської міської 

ради. 

 

6. Дітям грудного віку та дітям другого року життя, які входять до складу 

малозабезпечених сімей, дітям грудного віку та дітям раннього віку, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа 

внутрішньо переміщених осіб за рахунок держави гарантується забезпечення 

дитячим харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України". 

 

7. Встановити пільгу на харчування в розмірі 100% в дошкільних 

підрозділах навчально-виховних комплексів та дошкільних навчальних 

закладах Татарбунарського району для дітей учасників бойових дій 

(Антитерористична операція та операція Об’єднаних сил). 

 

8. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного 

навчального закладу. За дні, коли дитина не відвідувала заклад (у разі хвороби, 

карантину, санітарного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють 

у літній оздоровчий період (75 днів, тощо), плата з батьків не стягується. 

 

 
 

Секретар міської ради О.В.Лєсніченко 



                                                                                            Додаток 9 

                                                                                           до рішення міської ради 

                                                                                          Татарбунарської міської ради  

                                                                                           від 22 грудня 2020 року 

                                                № 26 – VIII 

 

Про затвердження вартості харчування учнів закладів загальної середньої 

освіти Татарбунарської міської ради на 2021 рік 

 

 
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частиною 3 статті 56 Закону України «Про освіту», постановами Кабінету Міністрів 

України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 04.06.2003 року № 850 «Про 

внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 року 

№ 856», від 18.01.2016 року № 16 «Зміни, що вносяться до Порядку надання послуг з 

харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно- технічних 

навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком 

на додану вартість», враховуючи фінансові призначення на 2021 рік та висновок 

спільного засідання постійних комісій міської ради від 18 грудня 2020 року, 

Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити вартість харчування учнів закладів загальної середньої освіти, які 

перебувають у комунальній власності Татарбунарської міської ради, в розмірі 17,00 

грн. на одну дитину в день та 23,00 грн. за одну готову страву. 

 

2. Організувати безкоштовне харчування учнів, які навчаються у 

загальноосвітніх навчальних закладах, які перебувають у  комунальній власності 

Татарбунарської міської ради, а саме: 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), 

дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

 України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 
 
 

Секретар міської ради                                                            О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                     третя сесія VIІІ скликання                                                             

 

                                                                                                                          

  

 

 

 

 

 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)  (додаток 1). 

2. Затвердити  обсяги  фінансування  міської програми  «Культурно-масових   та 

мистецьки»  на  2021 рік  (додаток 2).            

3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  

(Лютикова Л.С.) здійснювати  фінансування Програми в межах бюджетних призначень 

на 2021 рік. 

4. Рішення міської ради від 29.11.2019 року № 951-VII  «Про затвердження   

міської програми  «Культурно - масових  та мистецьких  заходів» на 2020 рік»  втрачає 

чинність з 01.01.2021 року.  

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

гуманітарних питань 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          А.П.Глущенко               

 
«  22 » грудня 2020 р. 

№ 27 -VIII 

 

                                                                                             
 

 

 

Про  затвердження   Програми                                  

культурно-масових   та  мистецьких 

заходів  на  2021 рік. 

 



Додаток 1  

до рішення Татарбунарської                                                               

міської ради                                       

«  22 » грудня 2020 р. 

№ 27 -VIII 

 

 

 

 

                                                     Програма  

                            «Культурно-масових та мистецьких заходів»  

                                                      на 2021 рік 
                                        

 

1. Ініціатор розроблення 
програми 

 Виконавчий комітет  Татарбунарської 
міської ради  

2. Підстава для виконання  Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетний 
кодекс України (зі змінами  і 
доповненнями) 

3. Розробник програми  Виконавчий комітет Татарбунарської             
міської ради  

4. Відповідальний виконавець 
програми 

Виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради  

5. Учасники програми  підрозділи  Татарбунарської  міської   ради   

та  її  виконавчого  комітету, інші 
установи та організації 

6. Термін    реалізації  
програми 

              2021   рік  

7. Джерела фінансування  Кошти  Татарбунарської   міської  ради 

 

 1.Загальні   положення 

    Керуючись  Конституцією   України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», 

«Про державний бюджет України на 2021 рік», Бюджетного кодексу України, 

Указами Президента України від 02.12.1995р. №1116 «Про впорядкування 

відзначення пам’ятних дат і ювілеїв» та від 17.12.1999р. №1583 

«Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв», 

з метою пропаганди та широкого впровадження української національної ідеї, 

консолідації суспільства, виховання у громадян почуття патріотизму, глибокого і 

всебічного аналізу успіхів, проблем і перспектив економічного розвитку 

розроблена    Програма  проведення міських   культурно – масових   заходів   на   

2021  рік. 

 2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 



            Однією із основних функцій міської ради є гуманітарна функція, яка 

передбачає створення умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку 

громадян. З метою збереження національних традицій, організації змістовного 

дозвілля населення, підтримки обдарованої молоді і дітей, підвищення 

культурного рівня та естетичного виховання населення, урізноманітнення   

проведення культурно-масових  заходів на   території  громади. 

            Програма  визначає основні напрями культурного  розвитку   

Татарбунарської  міської   ради,  завдання,  основні   перспективи розвитку, 

завдання  і   шляхи  їх реалізації   та очікувані результати, спрямовані на 

формування естетичних смаків  населення, збереження національних традицій  та  

патріотичне виховання дітей  і молоді, підвищення  іміджу  громади   з розвиненим 

культурним потенціалом і багатою культурною спадщиною. 

              Ця  Програма спрямована  на реалізацію державної політики у сфері 

культури, мистецтва, задоволення   культурно – мистецьких   потреб населення 

Татарбунарської міської ради.  На  сьогоднішній  день культура і мистецтво 

перебувають на важливому етапі розвитку. Відбуваються принципові зміни в 

суспільній свідомості, обумовлені соціальним, політичним та економічним 

перетвореннями. 

 

  3.Мета та основні завдання програми 

 
Метою Програми є  створення   фінансових  та організаційних мов для 

подальшого розвитку культурно-мистецької  сфери громади, а  також: 

-  надання  можливості  жителям   відзначити   державні,   професійні     та   

інші   свята; 

      -  збереження  культурного надбання   громади,  відродження   народних   звичаїв  

та національних  традицій; 

-  створення   умов  для   проведення   соціально-важливих  культурно- 

мистецьких  заходів;  

-   створення    більш   сприятливих   умов   для   роботи    аматорських 

художніх колективів, забезпечення створення нових хореографічних студій, 

музичних ансамблів та інших художніх колективів; 

-  сприяння  реалізації   творчого  потенціалу  населення  в інтересах  

самореалізації, створення  умов  для творчої діяльності   в різних  сферах суспільного 

життя ; 

-   вдосконалення    реалізації    державної   політики   в  сфері    культури; 
-   надання   якісних   культурних   послуг   для  всіх    верств населення,   

особливо  дітей  та   юнацтва; 

- організація   змістовного  дозвілля  для   підвищення культурного рівня та  

естетичних   смаків    населення   громади; 

- підтримка обдарованої молоді та урізноманітнення проведення   

культурно - масових  заходів; 

- утримання  штату  міського кінотеатру; 

- утримання  міського  кінотеатру; 

- утримання   штату  працівників   по  роботі    з  ветеранами,  ветеранами  

війни,  ветеранами  праці, інвалідами  війни, учасниками  бойових дій   та  інших  

категорій   населення.   



    4.Ресурсне забезпечення реалізації Програми 

 

   Фінансування заходів Програми проведення культурно-масових заходів на 

2021 рік здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету із залученням 

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

  Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при 

формуванні показників міського бюджету, виходячи з реальних можливостей. З 

метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний 

моніторинг   виконання передбачених   заходів. 

  Виконавчий  комітет  Татарбунарської  міської  ради може делегувати іншим 

підприємствам та організаціям повноваження щодо реалізації заходів, 

спрямованих  на   виконання  Програми. У цьому випадку   Татарбунарська  міська 

рада надає фінансову  та організаційну допомогу, здійснює   контроль   за  

реалізацією   наданих   повноважень. 

Програма виконується   в один   етап   протягом   2021 року. 

 

 5.Очікувані результати Програми: 

- Зміцнення і подальший розвиток національних, культурних та місцевих 

традицій   громади,   виховання   почуття патріотизму,  любові  до рідного  краю. 

-   Підтримка обдарованої молоді  громади. 
- Пропаганда здорового способу життя  та  охорона навколишнього 

середовища. 

- Залучення різних верств населення до участі в суспільному житті громади 

за рахунок забезпечення рівного доступу до культурних цінностей. 

- Організація дозвілля населення громади, проведення культурно-масових 

заходів  на території  Татарбунарської   міської ради. 

- Вплив   на мораль   підростаючого   покоління. 

- Підвищення рівня культурного розвитку населення громади. 

- Збереження народної творчості, культурної спадщини рідного краю. 

Доступності всіх видів культурних послуг для жителів та гостей громади. 

- Створення умов для проведення соціально-важливих культурно- 

мистецьких заходів. 

- Сприяння реалізації творчого потенціалу населення в інтересах 

самореалізації, створенню умов для творчої діяльності в різних сферах суспільного 

життя. 

- Формування моральної, духовної культури населення на кращих зразках 

українського та світового мистецтва. 

- Підвищення рівня загальної культури населення громади. 
 

6.Координація та контроль за реалізацією Програми 

 

          Безпосередній   контроль  за  виконанням  заходів Програми здійснює 

виконавчий   комітет   Татарбунарської  міської ради.  

 

 
 

 Секретар міської ради                                              О.В.Лєсніченко 



 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                    третя сесія VIІІ скликання                                                             

Про затвердження Програми 

«Милосердя» на 2021-2025 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      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    програми   «Милосердя»  на 2021-

2025 роки (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  

комісія з гуманітарних питань 

 

 

 

   Міський голова       А.П.Глущенко 
 

         «  22 » грудня 2020 р. 

         № 28 -VIII 



                                                                                                       Додаток 1  

до рішення міської ради 

                                                                                                      «  22 » грудня 2020 р. 

                                                                                                                
№ 28 -VIII 

    

 

Програма 

                               «Милосердя»   на    2021 – 2025 роки 
       1.Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення програми  Виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради  

. Підстава для виконання  Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс 

України (зі змінами  і доповненнями) 

3. Розробник програми  Виконавчий комітет Татарбунарської             міської 

ради  

4. Відповідальний виконавець програми  Відділ соціального захисту  та  охорони здоров’я 

5. Учасники програми Відділ соціального захисту  та   охорони здоров’я,   

управління  майном  комунальної власності   та 

забезпечення  благоустрою  

6. Термін реалізації програми             2021-2025 роки 

7. Джерела фінансування  Кошти  Татарбунарської  міської  ради 

 
 

          2.   Визначення   проблем, на розв’язання  яких  спрямована  Програма    

                              

             
                  Політичні  та економічні  ситуації  в країні призводять  до необхідності   

редагування соціальної  галузі  щодо підтримки  різних категорій громадян. Вжиття  

системних заходів  щодо  підвищення   якості    життя незаможних   верств населення  

та необхідність   збереження пріоритетних  напрямків соціального  захисту, 
запобігання  поглибленню  бідності на підставі  виконання соціальних   зобов’язань, 

дозволять  реально  підтримувати   незаможні  верстви населення  Татарбунарської   

ради, створити  систему захисту  населення від соціальних ризиків в умовах 

реформування  соціальної сфери та враховуючи  надзвичайну  ситуацію  в Україні.  
                Упродовж  останніх років  одним  з першочергових  завдань органів   

державної влади  та місцевого самоврядування  є   розвиток  системи   соціального  

захисту   громадян,  які гостро   потребують  матеріальної допомоги. 

               У час  нестабільної    фінансово-економічної  ситуації в країні   виникає 
необхідність  посилення соціальної підтримки   окремих категорій громадян. У першу 

чергу   негативні наслідки   економічних   проблем  відчувають   незахищені верстви  

населення.  Зокрема,  невідкладної  підтримки  потребують  особи з інвалідністю,  

особи похилого віку, ветерани війни,  громадяни,  які  постраждали    внаслідок  
Чорнобильської катастрофи  та інші категорії  громадян. 

                                                                        

                                                   3.   Мета   Програми 



 

              Мета    програми   «Милосердя» на 2021-2025 роки»  полягає у суттєвому   

підвищенні   ефективності   системи   соціальної допомоги   на   території  

Татарбунарської  міської ради через посилення   адресності  при її наданні  та шляхом 

включення   додаткових заходів   щодо соціальної підтримки   громадян   для 

забезпечення  їм  гідного існування, вирішення   проблем   матеріально-технічного,  

соціального-побутового, культурно-масового характеру,   здійснення конкретних 

заходів, спрямованих    на  надання   адресної  підтримки   незаможним   верствам 

населення,  залучення до співробітництва   громадських організацій,  поліпшення 

становища  людей з різними вадами.  

             Метою    Програми  є  соціальна  підтримка  найбільш   вразливих  верств 
населення: ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, дітей-

сиріт   та  дітей, позбавлених  батьківського піклування, надання  соціальних гарантій 

окремим категоріям громадян, створення  додаткової системи  задоволення потреб  

пільгової категорії   громадян,  привернення уваги  громадськості  до проблем  і  

потреб   ветеранів, осіб  з   інвалідністю - мешканців   громади,  через  суттєве 

підвищення   ефективності  системи  соціальної допомоги  через посилення  

адресності  при її наданні  та шляхом включення   додаткових заходів  щодо 

соціальної підтримки  громадян  для  забезпечення   їм   гідного  існування, вирішення 

проблем   матеріально-технічного,  соціально-побутового, культурно-масового  

характеру, здійснення  конкретних заходів, спрямованих на надання    адресної  

підтримки   незаможним верствам населення      через посилення   адресності   при її 

наданні   та  на основі  ефективного використання  бюджетних  ресурсів   

Татарбунарської   міської ради.  

                             

 4.   Обгрунтування   шляхів  і    засобів  розв’язання  проблеми   

 

              

           Програма  ґрунтується  на постійному аналізі   матеріального забезпечення   
громадян, що звертаються  до виконавчого  комітету  Татарбунарської міської ради,  

здійснення заходів  з метою запровадження   у майбутньому  ефективніших  форм та 

видів допомоги жителям громади. Вжиття   системних заходів щодо підвищення  

якості життя незаможних  верств населення, осіб, які опинилися  в скрутних  
непередбачуваних  екстремальних  та надзвичайних  життєвих   обставинах  та 

необхідність   збереження   пріоритетних  напрямків  соціального захисту, 

запобігання  поглибленню   бідності, дозволять   підтримувати   жителів  громади та 

пропонувати  додаткові соціальні гарантії. 
         

          З   метою  вирішення   основних   завдань  Програми    її учасники : 

 

 
- здійснюють організаційне  та  інформаційне   забезпечення  виконання 

Програми; 

- сприятимуть   соціальному захисту  та підвищенню рівня  життєзабезпечення    

жителів громади, які перебувають  у скрутних життєвих    обставинах,  осіб,  які  
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність  України і брали    

безпосередню  участь  в  антитерористичній операції,  забезпеченні  її  

проведення,     членів   сімей загиблих (померлих)  учасників  

антитерористичній операції  шляхом  надання   грошової  та адресної  
безготівкової  допомоги; 

 

- забезпечуватимуть   щорічне   відзначення    пам’ятних     подій  (День 

вшанування   учасників  бойових дій на території  інших держав,  День пам’яті 



та примирення,  Дня   Перемоги   над нацизмом  у  Другій  світовій війні,  День 
вшанування   учасників   ліквідації    наслідків   аварії  на  ЧАЕС,   

Міжнародного  дня   людей  похилого віку,   Дня  Захисника  України,  

Міжнародного  дня людей з інвалідністю,  релігійних   свят   

( різдвяно  -  новорічні   свята,  Великдень). 
                       5.   Заходи      щодо    соціального     захисту      населення 

              Реалізація     заходів  Програми  забезпечить   можливість  отримати  жителям   
Татарбунарської  міської  ради, які опинились  в складних  життєвих обставинах, грошову 

допомогу, що дозволить пом’якшати  соціальну напругу  у зв’язку  з негативним  впливом  

інфляційних процесів і відчути  реальну  допомогу  з   боку місцевої влади, підвищити  

рівень забезпеченості  та  захищеності   населення.  

         

 

N 

n/n 

Назва напрямку  

діяльності 

(пріоритетні  

завдання  ) 

 

Перелік  заходів   програми 
  Виконавці 

    

1. Соціальний захист   

та  підвищення  

рівня  

життєзабезпечення  

жителів  громади 

Вирішення  невідкладних   питань   матеріального, 

медичного,  соціально-побутового забезпечення  різних 

категорій  жителів   громади   шляхом: 

1) надання матеріальної допомоги малозабезпеченим  

верствам   населення  громади, особам з інвалідністю,  

громадянам непрацездатного віку, сім’ям з дітьми, 

громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, 

внутрішньо  переміщеним особам, іншим громадянам,  

які потрапили  у скрутне   матеріальне становище, у 

зв’язку  зі складними  життєвими обставинами,   що 

виникли     внаслідок    захворювання:  на лікування, 

проведення   оперативних  втручань;  надзвичайної  події  

або ситуації (пожежа,  стихійне лихо, підтоплення,  аварія   

побутового    характеру тощо); 

2) надання  матеріальної  допомоги важкохворим 

громадянам на лікування,  проведення  оперативних  

втручань; 

3) надання матеріальної  допомоги особам,  які 

постраждали   від   надзвичайної  події  або  ситуації  

(пожежа,  стихійне лихо, підтоплення,  аварія побутового  

характеру  тощо); 

4) надання  одноразової   матеріальної  допомоги  

учасникам  бойових дій,   які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність  України і брали    

безпосередню  участь  в  антитерористичній операції,  

забезпеченні  її  проведення – мешканцям  громади та  

членам   сім’ї загиблого (померлого)  учасника   бойових   

дій з числа осіб,  які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність  України і брали    безпосередню  

участь  в  антитерористичній операції,  забезпеченні  її  

проведення ; 

5) надання матеріальної допомоги   почесним громадянам    

міста  Татарбунари; 

6) надання  одноразової  матеріальної  допомоги       на  

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 



проїзд  в  міському  пасажирському  транспорті 

громадянам  міста,   які  є  інвалідами   I, II, III   групи;    

7) надання  одноразової  матеріальної  допомоги   на  

проїзд в пасажирському транспорті  до садово-огородних 

ділянок членам (пенсіонерам)   громадської  організації   

«СТ «Меліоратор»;  

8) надання  одноразової   матеріальної  допомоги   на  

поховання осіб, які не були застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов’язалася поховати померлого. 
10) здійснення привітання  жителів громади, які 

відзначають  90-річний, 100-річний ювілей   з  

врученням     матеріальної    допомоги,    квітів   тощо; 

 
Наданна  матеріальної допомоги  здійснюється  

відповідно до порядку,  затвердженого  виконавчим  

комітетом   міської   ради. 

 

11) надання   щорічної   разової  винагороди  почесним     

громадянам    міста    Татарбунари;      

 

 

  2. Відзначення  

пам’ятних дат,  

загальнодержавних  

та релігійних  свят 

Проводити   відзначення    Дня    вшанування  учасників  

бойових дій  на території  інших держав,  Дня    пам’яті   

та  примирення,   Дня   Перемоги над нацизмом    у   

Другій    світовій    війні,    Дня  Захисника  України,   

Міжнародного  дня   людей   похилого віку,   

Міжнародного  дня   осіб  з   інвалідністю,  Дня   

вшанування   учасників   ліквідації   наслідків   аварії    на    

Чорнобильській  АЕС,  Дня   вшанування   учасників  

бойових  дій   на території  інших   держав    шляхом   

вручення   грошової   винагороди   під час  

вищеперелічених  заходів. 

 

Проводити  відзначення    Різдвяно – новорічних свят  

шляхом   виділення коштів  на   придбання  новорічних   

подарунків   для  дітей, які перебувають  у скрутних 

життєвих  обставинах, спричинених   інвалідністю,  

хворобами, сирітством тощо, а також   соціально  

вразливих   верств   та інших. 

Проводити   відзначення  Великодня  шляхом виділення   

коштів на придбання   хлібобулочних  виробів (пасок) 

тощо для   осіб похилого віку,  ветеранів війни, дітей, 

інших   громадян   Татарбунарської    міської ради, які 

перебувають  у скрутних  життєвих  обставинах, 

спричинених  інвалідністю,  хворобами, самотністю, 

сирітством. 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

3. Соціальна   

допомога  та 

підтримка  при 

організації 

поховання  

1) Надавати  кошти  на оплату  ритуальних послу, 

придбання   ритуальних товарів, квітів для  поховання   

військовослужбовців, які загинули (померли) під час   

участі  в антитерористичній  операції,  почесних  

громадян  міста,  інших громадян,  що зробили   значний 

внесок  у  розвиток    громади. 

2) Організація    та   проведення    поховання   одиноких   

Відділ соціального 

захисту та   

охорони  здоров’я,  

управління  

майном  

комунальної 

власності   та 



померлих   громадян   та  тих,  від  поховання  яких  

відмовилися   рідні,  безхатченків, знайдених  

невпізнаних  трупів. 

забезпечення  

благоустрою  

4. Соціальні         

послуги 

Утримання   соціальних робітників    Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

                                                 

                                                 6.   Фінансове   забезпечення  

              

                  Фінансування  програми   здійснюється  з   міського  бюджету   в  межах 

асигнувань,  передбачених   на  відповідний   бюджетний  рік   по  галузі 

«Соціальний захист  та соціальне забезпечення», інших джерел,  не заборонених  

чинним  законодавством  України. 

                В ході   реалізації   заходів програми можливі коригування, зміни, 

уточнення, доповнення, пов’язані з реальними можливостями міського бюджету  у 

відповідному році, передбаченими   на реалізацію   програми. 

 

                                                   

 

                       7. Координація  та  контроль за  ходом  виконання програми 

 
7.1. Здійснення заходів, визначених Програмою, покладається   на відділ   

соціального захисту  та  охорони  здоров’я   Татарбунарської    міської ради.  

7.2. Головним розпорядником коштів міського бюджету для   виконання 

заходів Програми є  виконавчий  комітет Татарбунарської  ради, який  

забезпечує    безпосередній   контроль  за  здійсненням   заходів   Програми. 

 

 

 

 

 

               Секретар    міської    ради                                                                      О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          

 

 

 



 

 

                                                                                                           Додаток  2  

                                                                                                          до рішення Татарбунарської 

                                                                                                          міської ради 

                                                                                                          «  22 » грудня 2020 р. 

                                                                                                          № 28 -VIII 

 

 
 

                                                                  Обсяги 

                         фінансування   заходів    програми «  Милосердя»    на   2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

   Секретар  міської  ради                                                                                        О.В.Лєсніченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

                   Напрямки забезпечення  
                      розвитку програми 

Обсяги 
фінансування 

(грн.) 

     Виконавець 

1.  Надання   матеріальної допомоги    жителям     

громади згідно рішень сесій  Татарбунарської 

міської ради, виконавчого комітету    

Татарбунарської  міської ради, розпоряджень 

міського  голови 

        277 000 Відділ  соціального  

захисту та охорони  

здоров’я 

2.  Виплата щорічної  винагороди   Почесним   

громадянам   міста   Татарбунари 

3 000 Відділ  соціального  

захисту та охорони  

здоров’я 

3. Виплата   грошової  винагороди  під час 

відзначення    пам’ятних дат,  загальнодержавних 

свят   

40 000 Відділ  соціального  

захисту та охорони  

здоров’я 

4 Поштові послуги 10 000 Відділ   соціального  

захисту   та охорони  

здоров’я 

5. Утримання  соціальних  робітників    758 500 Відділ  соціального  

захисту та охорони  

здоров’я 

  Всього 1 088 500  



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
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 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 
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 46 одиниць, загальну чисельність фінансового відділу  у кількості 6 

одиниць, загальну чисельність відділу  соціального захисту та охорони 

здоров’я у кількості  19 одиниць, загальну чисельність служби у справах 

дітей  у кількості 2 одиниці, загальну чисельність відділу освіти  у кількості 5 

одиниць, загальну чисельність відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин у кількості 18 одиниць, загальну 

чисельність  відділу культури, сім’і та молоді  у кількості 2 одиниці, загальну 

чисельність  Трудового архіву   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                                    А.П.Глущенко 

 
22.12.2020 р. 

№ 29 -VIIІ   



Додаток 1 

до рішення 

Татарбунарської 

міської ради 

від 22.12.2020 

№ 29-VIІІ 

 

Структура  виконавчих органів Татарбунарської міської ради  
  

№ 

з/п 

Назва посади  Кількість 

одиниць 

Керівництво 

1 Міський голова  1 

2 Заступник  міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  

1 

3 Секретар міської ради  1 

4 Керуючий справами  (секретар)  виконавчого комітету  1 

5 Староста 7 

 Всього 11 

Виконавчий комітет (апарат)  

Відділ з питань діловодства та контролю  

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст  3 

 Всього по відділу  4 

 Відділ бухгалтерського обліку, економічного 

розвитку та фінансової звітності 

 

1 Начальник відділу, головний бухгалтер  1 

Сектор бухгалтерського обліку 

1 Завідувач сектору 1 

2 Головний спеціаліст 2 

 Всього по сектору 3 

Сектор економічного розвитку 

  1 Завідувач сектору 1 

    2 Головний спеціаліст 1 

3 Головний спеціаліст з питань інвестицій 1 

 Всього по сектору 3 

 Всього по відділу 7 

 Організаційний відділ  

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст 4 

 Всього  по відділу 5 

 Юридичний відділ  

1.  Начальник відділу 1 

2.  Головний спеціаліст  2 



 Всього по відділу  3 

 Відділ з питань реєстрації  

1 Начальник відділу - адміністратор 1 

2 Державний реєстратор 3 

3 Адміністратор 1 

4 Спеціаліст І категорії 7 

 Всього по відділу 12 

1.  Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту та охорони праці 
1 

1 Спеціаліст 1 

1 Завідувач військово-облікового бюро 1 

1 Водій 1 

 Всього по апарату 46 

 

 

 Секретар міської ради                О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення 

Татарбунарської 

міської ради 

від 22.12.2020 

№29-VIІІ 

 

Структура  виконавчих органів Татарбунарської міської ради  
  

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фінансовий відділ  

№ 

з/п 

Назва посади  Кількість 

одиниць 

1 Начальник відділу 1 

 Сектор доходів  

1 Завідувач сектору 1 

2 Головний спеціаліст 1 

 Всього по сектору 2 

 Сектор видатків  

1 Завідувач сектору 1 

2 Головний спеціаліст 1 

 Всього по сектору 2 

1 Бухгалтер 1 

 Всього по відділу 6 



Додаток 3 

до рішення 

Татарбунарської 

міської ради 

від 22.12.2020 

№29-VIІІ 

 

Структура  виконавчих органів Татарбунарської міської ради  
 

 Відділ соціального захисту та охорони здоров’я  

№ 

з/п 

Назва посади  Кількість 

одиниць 

1 Начальник відділу 1 

 Сектор соціального обслуговування  

1 Завідувач сектору 1 

2 Головний спеціаліст 1 

 Всього по сектору 2 

 Сектор соціальної роботи  

1 Завідувач сектору 1 

2 Головний спеціаліст 7 

3 Спеціаліст І категорії 7 

 Всього по сектору 15 

1 Бухгалтер 1 

 Всього по відділу 19 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 

до рішення 

Татарбунарської 

міської ради 

від 22.12.2020 

№29-VIІІ 

 

Структура  виконавчих органів Татарбунарської міської ради  

 

 Служба у справах дітей  

№ 

з/п 

Назва посади  Кількість 

одиниць 

1 Начальник 1 

2 Головний спеціаліст 1 

 Всього по службі 2 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 5 

до рішення 

Татарбунарської 

міської ради 

від 22.12.2020 

№29-VIІІ 

 

Структура  виконавчих органів Татарбунарської міської ради  

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Відділ освіти  

№ 

з/п 

Назва посади  Кількість 

одиниць 

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст 2 

3 Спеціаліст 1 

4 Водій 1 

 Всього по відділу  5 



 

 

 

 

Додаток 6 

до рішення 

Татарбунарської 

міської ради 

від 22.12.2020 

№29-VIІІ 

 

Структура  виконавчих органів Татарбунарської міської ради  
 

 Відділ з питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин 

 

№ 

з/п 

Назва посади  Кількість 

одиниць 

1 Начальник  1 

 Відділ земельних відносин  

1 Начальник 1 

2 Головний спеціаліст 2 

3 Спеціаліст 7 

 Всього по відділу 10 

 Відділ архітектури  

1 Начальник 1 

2 Головний спеціаліст 2 

 Всього по відділу 3 

 Відділ з питань управління майном комунальної 

власності 

 

1 Начальник 1 

2 Головний спеціаліст 2 

 Всього по відділу 3 

1 Бухгалтер 1 

 Всього по відділу 18 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7 

до рішення 

Татарбунарської 

міської ради 

від 22.12.2020 

№29-VIІІ 

 

Структура  виконавчих органів Татарбунарської міської ради  

 

 Відділ культури, сім’і та молоді  

   

1 Начальник 1 

2 Головний спеціаліст 1 

 Всього по відділу 2 

 

 

 

 

Секретар міської ради                       О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8 

до рішення 

Татарбунарської 

міської ради 

від 22.12.2020 

№29-VIІІ 

 

Структура  виконавчих органів Татарбунарської міської ради  

 

 Трудовий архів   

   

1 Завідувач 1 

 Всього 1 

 

 

Секретар міської ради                       О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
третя сесія VIIІ скликання 

 

  

Про створення  відділу  соціального 

захисту та охорони здоров’я  

Татарбунарської міської  ради   
 

 

Керуючись  статтею  87 Цивільного кодексу України, пунктом 6 частини  

першої статті 26, статтями 34, 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законодавчими актами з питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту 

населення, з метою забезпечення здійснення Татарбунарською міською 

радою повноважень у сфері соціального захисту та охорони здоров’я на 

належному рівні, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Створити виконавчий орган ради – відділ соціального захисту та 

охорони здоров’я  Татарбунарської міської ради у статусі юридичної особи 

публічного права. 

      2. Затвердити Положення про відділ соціального захисту та охорони 

здоров’я Татарбунарської міської ради (додається).     

3. Начальнику відділу соціального захисту та охорони здоров’я 

Татарбунарської міської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації 

юридичної особи – відділу соціального захисту та охорони здоров’я  

Татарбунарської міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        А.П.Глущенко 

 

         від 22 грудня 2020року 

         №30-VIІІ 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням Татарбунарської 

міської ради 

від 22 грудня 2020 року 

№ 30 – VIII 
                                                         
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ соціального захисту та охорони здоров’я 

Татарбунарської міської ради 

  

  

1.Загальні положення 
1.1. Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Татарбунарської 

міської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом ради.  

1.2. Відділ утворюється рішенням Татарбунарської міської ради, 

підзвітний та підконтрольний Татарбунарській міській раді, підпорядкований 

виконавчому комітету ради, Татарбунарському міському голові та іншим 

керівникам відповідно до розподілу обов’язків заступнику, а з питань 

здійснення делегованих повноважень - підконтрольний відповідним органам 

виконавчої влади.  

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та 

законами України, Указами Президента України та постановами Верховної 

Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів 

України, актами Кабінету Міністрів України, Законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», наказами Міністерства соціальної політики, інших 

центральних органів виконавчої влади,  іншими нормативно-правовими 

актами України, рішеннями Татарбунарської міської ради та її виконавчого 

комітету,розпорядженнями міського голови, а також Положенням про 

відділ.  

 1.4. Відділ є юридичною особою, має власні рахунки, печатку та 

штампи. 

Місцезнаходження: Україна, Одеська область, Білгород – Дністровський 

район, місто Татарбунари, вулиця Центральна,36. 

 1.5. Фінансовий супровід Відділу здійснюється відділом 

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 

 1.6.  Кадровий супровід Відділу здійснюється організаційним відділом 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 



1.7. Працівники Відділу, окрім соціальних, є посадовими особами та 

службовцями органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність 

Відділу затверджується рішенням міської ради. 

 

2. Основні завдання та функції Відділу 

2.1. Основними завданнями Відділу є: 

2.1.1. Забезпечення реалізації на території Татарбунарської міської 

ради державної політики у сфері соціального захисту та охорони здоров’я  

населення Татарбунарської міської ради, з питань організації надання 

соціальних послуг окремим соціальним групам, особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. 

2.1.2. Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку міської 

ради, розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, 

програм та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення. 

2.1.3. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального 

захисту, соціальної підтримки мешканців території Татарбунарської міської 

ради. 

2.1.4. Організація здійснення соціальної роботи на території 

Татарбунарської міської ради та надання соціальних послуг. 

2.1.5. Управління закладами та установами соціального захисту 

населення комунальної форми власності, організація їх матеріально-

технічного та фінансового забезпечення. 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

2.2.1. Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-

правових актів з питань, що віднесенні до його відання. 

2.2.2. Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної 

сфери на території Татарбунарської міської ради, здійснює підготовку 

пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту 

бюджету міської ради. 

2.2.3. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної 

підтримки населення на території Татарбунарської міської ради (прийому 

документів для призначення і виплати  соціальної допомоги, компенсацій, 

житлових субсидій, надання пільг, інших грошових соціальних виплат), в 

тому числі у співпраці з Центром надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради. 

2.2.4. Організовує здійснення відповідно до законодавства соціальної 

роботи на території міської ради, в тому числі виявлення осіб, сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

2.2.5. Визначає потребу громади у соціальних та реабілітаційних 

послугах, встановлює надавачів цих послуг залежно від потреб міської ради у 

відповідних послугах, готує в установленому порядку пропозиції щодо 

створення, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств, які 

надають соціальні послуги та відносяться до комунальної власності міської 

ради. 



2.2.6. Веде облік багатодітних сімей, сімей/осіб, у тому числі сімей з 

дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

соціальної підтримки, осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійної 

сторонньої допомоги, осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, осіб, 

які не мають постійного місця проживання, осіб, які зазнали насилля в сім'ї. 

2.2.7. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо кандидатур для 

призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ і 

організацій сфери соціального захисту, що відносяться до комунальної 

власності міської ради. 

2.2.8. Здійснює планування соціальних та реабілітаційних послуг та 

видатків на їх надання, забезпечує встановлення тарифів за надання платних 

соціальних послуг.  

2.2.9. Приймає рішення щодо організації надання соціальних та 

реабілітаційних послуг, у тому числі із застосуванням механізмів співпраці та 

спів фінансування з іншими територіальними громадами, соціального 

замовлення у недержавних суб’єктів за рахунок бюджетних коштів, 

проведення конкурсу соціальних проектів, залучення фізичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, а також інших форм, визначених законодавством.  

2.2.10. Веде базу даних суб’єктів, що надають соціальні послуги, які 

провадять діяльність на території міської ради, та соціальних послуг, які вони 

можуть надавати.  

2.2.11. Здійснює керівництво діяльністю, координацію і контроль за 

роботою закладів, установ, підприємств комунальної форми власності, що 

надають соціальні послуги, в тому числі прийом, аналіз та оцінку звітів про 

роботу їхніх керівників. 

2.2.12. Надає сприяння та забезпечує контроль за своєчасним 

підвищенням кваліфікації працівників сфери соціального захисту міської 

ради. 

2.2.13. Здійснює моніторинг, контроль та оцінювання якості надання 

соціальних послуг, інформує населення про соціальні та реабілітаційні 

послуги. 

2.2.14. Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та 

компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за 

рахунок коштів місцевого бюджету. 

2.2.15. Організовує для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб 

з інвалідністю заходи з побутового обслуговування.  

2.2.16. Вирішує питання надання за рахунок коштів місцевого бюджету 

ритуальних послуг у зв’язку з похованням громадян у випадках, 

передбачених законодавством (у тому числі одиноких).  

2.2.17. Забезпечує захист прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які 

потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, 

цивільна дієздатність яких обмежена.  

2.2.18. Вирішує відповідно до законодавства питання про надання 

допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих 

(померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, 



а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців 

строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського 

складу) або відставку, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним 

сім’ям.   

2.2.19. Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі 

відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків та протидії дискримінації.  

2.2.20. Здійснює профілактичні та інші заходи з питань попередження 

бездомності, реінтеграції бездомних осіб, соціального сирітства, жорстокого 

поводження з дітьми, насильства в сім’ї, соціального патронажу осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі, інших негативних явищ в соціальному 

середовищі територіальної громади. 

2.2.21. Вживає заходи реагування на звернення та повідомлення про 

вчинення домашнього насильства, у тому числі організацію надання 

тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і 

торгівлі людьми. 

2.2.22. Здійснює консультування мешканців території міської ради з 

питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, 

надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань 

віднесених до його відання. 

2.2.23. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення 

спрямовану на: підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері 

соціального захисту, протидії жорстокому поводженню з дітьми, запобігання 

та протидії домашньому насильству; запобігання та подолання споживацьких 

настроїв, формування сімейних цінностей, почуття причетності до 

розв’язання важливих соціальних завдань міської ради. 

2.22.24. Складає акт - обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.  

2.2.25 Приймає рішення про надання чи відмову у наданні соціальних 

послуг. 

2.2.26. Здійснює інші повноваження, відповідно до законодавства 

України. 

  

3. Відділ має право: 

  3.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних 

послуг та проведення соціальної роботи; 

3.2. Подавати пропозиції до проекту бюджету Татарбунарської міської 

ради з питань, що належать до його компетенції; 

3.3. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних 

форм власності для надання соціальних послуг особам (сім’ям), які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 

3.4. Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та 

організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції; 

3.5. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних 

інтересів осіб, сімей.  

 



4. Система взаємодії 
4.1. Відділ може виконувати зазначені завдання і функції самостійно 

або разом з іншими виконавчими органами Татарбунарської міської ради , а у 

випадках, передбачених законодавством – з територіальними підрозділами 

органів державної виконавчої влади, державними органами, іншими 

юридичними особами, незалежно від форми власності, та фізичними 

особами.  

 

5. Структура відділу 

5.1. Структура та Положення про Відділ затверджується рішенням сесії 

Татарбунарської міської ради. 

5.2. Штатний розпис Відділу затверджується міським головою у межах 

граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.  

5.3. Начальник Відділу призначається на посаду і звільняється з посади 

міським головою. 

5.4. Посадові обов'язки працівників Відділу визначаються посадовими 

інструкціями, які затверджуються начальником Відділу. 

 

6. Керівництво відділу 

6.1. Керівником Відділу є його начальник.  

6.2. Начальник відділу: 

6.2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає 

ступінь відповідальності своїх спеціалістів. 

6.2.2. Розробляє Положення про Відділ і функціональні обов'язки 

працівників Відділу. 

6.2.3. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює 

їх виконання. 

6.2.4. Підписує рішення про надання чи відмову у наданні соціальних 

послуг. 

  6.2.5. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності 

Відділу. 

6.2.6. Відкриває і закриває рахунки в установах Державного 

Казначейства України, має право першого підпису на банківських 

документах. 

6.2.7. Контролює ведення діловодства, організовує збереження 

документації і майна Відділу. 

6.2.8. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх 

законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає у встановленому порядку 

звернення громадян, юридичних осіб. 

6.2.9. Розподіляє обов'язки між посадовими особами та іншими 

працівниками Відділу, забезпечує підвищення їхньої ділової кваліфікації. 

6.2.10. Застосовує заходи щодо стимулювання, заохочення, 

дисциплінарної та іншої відповідальності посадових осіб та працівників 

Відділу. 



6.2.11.  Бере участь у нарадах, семінарах, конференціях, симпозіумах 

тощо. 

6.2.12. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. 

6.2.13. Представляє Відділ у відносинах з державними органами, 

підприємствами, установами, організаціями, у тому числі громадськими 

організаціями. 

6.2.14. Здійснює інші повноваження, визначені законом. 

 

7. Заключні положення 

7.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до 

процедури розгляду питань у Татарбунарській міській раді, передбаченої 

Регламентом роботи Татарбунарської міської ради. 

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення підлягають державній   

реєстрації у встановленому законодавством України порядку. 

         7.3. Припинення, реорганізація та ліквідація Відділу здійснюється за 

рішенням Татарбунарської міської ради відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

7.4. Відділ утворюється та реєструється у порядку, визначеному 

законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. 

7.5. У разі припинення Відділу як юридичної особи (у результаті 

ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Відділу 

передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного 

виду або зараховуються до доходу бюджету. 

7.6. Питання діяльності Відділу, які не врегульовані цим Положенням, 

вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

Секретар міської ради                                                      О.В.Лєсніченко 
 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 третя сесія VIІІ скликання 

 
  

Про створення Служби у справах 

дітей Татарбунарської міської  

ради   

 

Відповідно до пункту 6 частини першої 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», 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 публічного права. 

      2. Затвердити Положення про Службу у справах дітей Татарбунарської 

міської ради (додається).      

3. Начальнику 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. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        А.П.Глущенко 
 

 

   від 22 грудня 2020 року 

   № 31 – VIІI 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням  Татарбунарської 

міської ради 

від 22 грудня 2020 року 

№ 31 – VIІI 
 

 

Положення  

про Службу у справах дітей Татарбунарської 

 міської ради 
 

1. Загальні положення 
 

 1. Служба у справах дітей Татарбунарської міської ради (далі – Служба) 

є виконавчим органом Татарбунарської міської ради. 

2. Служба утворюється рішенням Татарбунарської міської ради, 

підзвітний та підконтрольний Татарбунарській міській раді, підпорядкований 

виконавчому комітету ради, Татарбунарському міському голові, іншому 

керівнику відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення 

делегованих повноважень - підконтрольний відповідним органам виконавчої 

влади.  

   3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами  

України,   указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики 

України (далі – Мінсоцполітики), розпорядженнями голів відповідних 

виконавчих органів, рішеннями Татарбунарської міської ради, рішеннями 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, розпорядженнями 

міського  голови,  наказами начальника Служби у справах дітей, цим 

Положенням. 

       4. Служба утримується за рахунок місцевого бюджету. 

 Служба є юридичною особою, має власні рахунки, печатку, штампи. 

Місцезнаходження: Україна, Одеська область, Білгород – Дністровський 

район, місто Татарбунари, вулиця Горького,1. 

       5. Фінансовий супровід Служби здійснюється відділом бухгалтерського 

обліку, економічного розвитку та фінансової звітності виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради. 

 6.  Кадровий супровід Служби здійснюється організаційним відділом 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради. 

 

2. Мета створення та завдання Служби 
 

 1. Реалізує на території Татарбунарської міської ради політику  з питань 

соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 



 2. Розробляє і здійснює самостійно або разом з іншими відділами 

Татарбунарської міської ради, органів виконавчої влади,  підприємствами, 

установами та організаціями усіх форм власності, громадськими 

організаціями заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. 

 3. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки 

та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки 

сімейного типу, прийомні сім’ї, сім’ї патронатних вихователів. 

 4. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів 

(піклувальників), в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та 

закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності. 

 5. Веде облік дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах, 

дітей-сиріт та  дітей, позбавлених  батьківського піклування,  усиновлених,  

влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сім’ї 

патронатних вихователів та до державних закладів. 

 6. Надає підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, 

громадським організаціям, громадянам практичну та методичну допомогу, 

консультації з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню 

дітьми правопорушень. 

 7. Улаштовує  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та 

прийомних сімей, сприяє усиновленню. 

 8. Готує  інформаційно-аналітичні і статистичні матеріали, організовує 

дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень. 

 9. Визначає пріоритетних напрямів поліпшення на території 

Татарбунарської міської ради становища дітей, їх соціального захисту, 

сприяє фізичному, духовному та інтелектуальному розвиту, запобіганню 

дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.  

 10. Організовує розроблення і здійснення на території Татарбунарської 

міської ради заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх 

фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми 

правопорушень. 

 11. Надає підприємствам, установам та організаціям усіх форм 

власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень 

практичну,  методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо 

соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень; 

 12. Розробляє проекти розпоряджень міського голови,  проекти рішень 

про затвердження програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей. Бере участь у 

підготовці проектів програм соціально-економічного розвитку 

Татарбунарської міської ради. Вносить пропозиції щодо проекту міського 

бюджету. 



 13. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за 

додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання 

вчиненню ними правопорушень. 

 14. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, 

піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях. 

 15. Організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні 

та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми 

правопорушень, вивчає і поширює досвід з питань соціального захисту дітей, 

їх прав та інтересів, спільно з відповідними структурними підрозділами 

органів виконавчої влади, науковими установами.  

 16. Організовує і проводить разом з уповноваженими підрозділами 

органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, 

виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та 

безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень. 

 17. Розробляє і подає міському голові пропозиції, стосовно бюджетних 

асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації 

державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої  

бездоглядності та безпритульності. 

 18. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, 

влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей 

патронатних вихователів та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих 

містечок). 

 19. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, 

батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які 

перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування 

закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною. 

 20. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а 

також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, 

піклувальника. 

 21. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях  

опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж 

один раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці 

після встановлення опіки та піклування. 

 22. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в 

прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. 

 23. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту 

для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих 

будинків сімейного типу, прийомних сімей. 

 24. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність. 

 25. Розглядає звернення підприємств, установ або організацій усіх форм 

власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 

років. 



 26. Проводить інформаційно – роз’яснювальну роботу з питань, що 

належать до її компетенції, через засоби масової інформації. 

 27. Організовує виконання Конституції і законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, 

рішень міської ради, виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, 

розпоряджень міського голови та здійснює контроль за їх реалізацією. 

 28. Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та 

організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених  повноважень. 

 29. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, 

меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх 

повноважень. 

 30. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є 

Служба. 

 31. Забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання завдань 

мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог 

законодавства з охорони праці, пожежної безпеки у Службі.  

 32. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання архівних документів Служби. 

 33. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію політики стосовно 

захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, яка стала 

відома в результаті роботи Служби. 

 34. Надає соціальні послуги, в межах своїх повноважень. 

 35. Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів 

дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила 

домашнє насильство  у будь якій формі. 

 36. Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її 

батьків, інших законних представників, якщо вони  не є кривдниками дитини, 

а також дитину, яка вчинила домашнє насильство  у будь якій формі, її 

батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, 

якими вони можуть скористатися. 

 37. Забезпечує проведення з батьками, іншими законними 

представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому 

насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням 

представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції. 

 38. Порушує перед державними органами та органами місцевого 

самоврядування питання про притягнення до відповідальності посадових 

осіб: 

 - у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків у 

роботі з дітьми; 

 - у разі виявлення фактів домашнього насильства над дітьми; 

 - у разі виявлення фактів  вчинення домашнього насильства дітей. 

 39. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на Службу 

завдань, відповідно до законодавства. 

 

5. Права Служби 
 



 1. Приймати, в межах компетенції рішення, які є обов’язковими для 

виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм 

власності, посадовими особами, громадянами.  

  2. Отримувати інформацію від місцевих органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх 

форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих 

нею рішень. 

 3. Отримувати від структурних міської ради підрозділів органів 

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності 

інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її 

компетенції, а від органів державної статистики – статистичні дані, необхідні 

для виконання покладених на Службу завдань. 

  4. Звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у 

разі порушення прав та інтересів дітей. 

 5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню 

правопорушень. 

 6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, 

навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні 

заклади. 

 7. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, патронатні 

сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення. 

 8. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей. 

 9. Перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за 

місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників 

молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 

власності. 

 10. Представляти, у разі необхідності, інтереси дітей в судах, у їх 

відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм 

власності. 

 11. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, 

посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до 

порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення 

правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин. 

 12. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на 

посадових осіб у разі невиконання ними спеціальних рішень.  

 13. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з 

установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями 

громадян і благодійними організаціями. 



 14. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з 

питань, що належать до її компетенції.  

 15. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи 

піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її 

компетенції. 

 16. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів 

соціального захисту для дітей. 

 17. Розробляти і реалізовувати власні, підтримувати громадські 

програми соціального напрямку, з метою забезпечення захисту прав, свобод і 

законних інтересів дітей. 

 18. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи. 

Вживати заходів для соціального захисту дітей.  

 

6. Взаємовідносини з іншими відділами 

 

 1. Служба, під час виконання покладених на неї завдань, взаємодіє з 

іншими виконавчими органами Татарбунарської міської ради, 

територіальними органами виконавчої влади, а також підприємствами, 

установами та організаціями усіх форм  власності, з метою створення умов 

для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, 

періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного 

виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів. 

 

7. Керівництво та працівники Служби 

 

 1.  Службу очолює начальник, який призначається на посаду і 

звільняється з посади міським головою за конкурсом або за іншою 

процедурою, передбаченою законодавством. 

 Начальник Служи є посадовою особою місцевого самоврядування, 

підзвітний та підконтрольний Татарбунарському міському голові та іншим 

керівникам, згідно з розподілом обов’язків.  

 2. Начальник Служби (а за його відсутності – головний спеціаліст, на 

якого покладаються обов’язки начальника відділу) представляє інтереси 

Татарбунарської міської ради та галузі, у відносинах з юридичними та 

фізичними особами та у судах, здійснює керівництво діяльністю відділу, 

забезпечує виконання покладених на Службу завдань: 

 1) здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну 

відповідальність  за організацію та результати її діяльності, сприяє 

створенню належних умов праці в Службі; 

 2) подає на затвердження міській раді положення про Службу; 

 3) видає у межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх 

виконанням;  

 4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи Служби; 



 5) планує роботу Служби;  

 6) бере участь у засіданнях ради та її виконавчих органів; 

 7) є представником Служби;  

 8) проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до 

повноважень Служби; 

 9) забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

 10) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

3. Начальник відділу (а за його відсутності – головний спеціаліст, на 

якого покладаються обов’язки начальника відділу) представляє інтереси 

громади  та галузі у відносинах з юридичними та фізичними особами та у 

судах, здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання 

покладених на управління завдань 

4. Відділ організовує свою діяльність з урахуванням вимог 

законодавства України про боротьбу з корупцією. 

5. Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або 

несвоєчасне виконання завдань та посадових обов’язків, бездіяльність або 

невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки 

посадових осіб органів місцевого самоврядування і обмежень пов’язаних з 

прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження. 

6. За порушення трудової дисципліни та внутрішнього трудового 

розпорядку працівники Служби притягуються до відповідальності згідно 

чинного законодавства. 

 
 

Секретар міської ради                                                                  О.В.Лєсніченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 третя сесія VIІІ скликання 

 

Про створення відділу освіти 

Татарбунарської міської  ради  

 

Керуючись  статтею  87 Цивільного кодексу України, частиною першою 

статті 26, статтями 32, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», з метою забезпечення 

здійснення Татарбунарською міською радою повноважень у сфері освіти на 

належному рівні, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Створити виконавчий орган рада – відділ освіти Татарбунарської 

міської ради у статусі юридичної особи публічного права. 

  2. Затвердити Положення про відділ освіти Татарбунарської міської 

ради (додається).  

3. Начальнику відділу освіти Татарбунарської міської ради здійснити 

заходи щодо державної реєстрації юридичної особи – відділу освіти 

Татарбунарської міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

         від 22 грудня 2020 року 

         № 32 – VIІI 
 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням міської ради 

від 22 грудня 2020 року 

№ 32 – VIІI 
 

 

 

Положення 

про відділ освіти Татарбунарської міської ради 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Відділ освіти Татарбунарської міської ради (далі – Відділ) є 

виконавчим органом Татарбунарської міської ради.  

1.2. Відділ утворюється рішенням Татарбунарської міської ради, 

підзвітний та підконтрольний Татарбунарській міській раді, підпорядкований 

виконавчому комітету ради, Татарбунарському міському голові, іншому 

керівнику відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення 

делегованих повноважень - підконтрольний відповідним органам виконавчої 

влади.  

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією 

про права дитини, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими 

міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими 

Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Указами 

Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-

правовими актами України, рішеннями Татарбунарської міської ради, її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.  

1.4. Структура Відділу та зміни до нього затверджуються рішенням 

Татарбунарської міської ради.  

Штатний розпис Відділу затверджується Татарбунарським міським 

головою за погодженням з фінансовим відділом та підписується керівником 

Відділу. 

1.5. Відділ є уповноваженою особою з реалізації прав і обов’язків 

Татарбунарської міської ради, як засновника, щодо управління закладами 

освіти.  

1.6. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний 

баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із 

зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні 

бланки.  

1.7. Місцезнаходження: Україна, Одеська область, Білгород – 

Дністровський район, місто Татарбунари, вулиця 23 серпня, 50. 

1.8. Назва юридичної особи:  



- повна: Відділ освіти Татарбунарської міської ради; 

- скорочена: Відділ освіти. 

1.9. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється 

шляхом прийняття рішення Татарбунарською міської радою.  

 

2. Мета створення та завдання Відділу 

 

2.1. Відділ створено з метою:  

2.1.1. здійснення Татарбунарською міською радою, її виконавчими 

органами повноважень у сфері освіти, наданих законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та 

іншими законодавчими актами України;  

2.1.2. забезпечення на території Татарбунарської міської ради все-

бічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації, компетентності, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, 

творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення 

освітнього рівня громадян.  

2.2. Відділ у межах своїх повноважень вирішує такі завдання:  

2.2.1. відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та 

забезпечення якості освіти на території Татарбунарської міської ради,  

забезпечення доступності дошкільної, початкової та повної загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, інклюзивного навчання;  

2.2.2. забезпечує доступність та безоплатне здобуття дошкільної та 

повної загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на 

території Татарбунарської міської ради; 

2.2.3. вживає заходів для забезпечення потреби громадян, які 

проживають на території Татарбунарської міської ради,у дошкільній та 

позашкільній  освіті;  

2.2.4. сприяє отриманню державних гарантій та забезпечує соціальний 

захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому 

процесі, учнів (вихованців);  

2.2.5. створює умови для вдосконалення та підвищення професійної   

кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти на території 

Татарбунарської міської ради, забезпечує їх перепідготовку та атестацію;  

2.2.6. забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм 

власності; 

2.2.7. здійснює підготовку проектів рішень Татарбунарської міської 

ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови щодо 

вирішення питань у сфері освіти;  



2.2.8. забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих 

на розвиток освіти;  

2.2.9. здійснює інші повноваження та виконує завдання, покладені на 

Відділ відповідно до чинного законодавства.  

2.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ: 

2.3.1. забезпечує виконання рішень Татарбунарської міської ради та її 

виконавчого комітету, розпоряджень Татарбунарського міського голови з 

питань, віднесених до компетенції Відділу;  

2.3.2. здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, 

що забезпечують надання дошкільної, початкової та повної середньої освіти, 

позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми 

потребами;  

2.3.3. веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, 

затвердженому Кабінетом Міністрів України;  

2.3.4. порушує перед Татарбунарською міською радою питання щодо 

задоволення освітніх потреб представників національних меншин;  

2.3.5. планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів 

дошкільної,початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти 

відповідно до потреб Татарбунарської міської ради, координує діяльність 

мережі;  

2.3.6. порушує перед Татарбунарською міською радою питання про 

засновництво, реорганізацію або ліквідацію закладів освіти;  

2.3.7.організовує та проводить конкурс на заміщення вакантних посад 

директорів закладів загальної середньої освіти заснованих Татарбунарською 

міською радою. 

Здійснює добір, призначення на посаду (укладання трудового договору 

(контракту), звільнення з посади директорів (завідувачів) закладів 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, інших закладів сфери 

освіти заснованих міською радою. 

2.3.8. розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками 

закладів освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та 

установчими документами закладів освіти;  

2.3.9. закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім 

випадків, встановлених спеціальними законами);  

2.3.10. сприяє організації фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення закладів освіти, у тому числі будівництва, реконструкції 

,ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів закладів освіти, 

комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, навчально-

методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, 

які забезпечують надання освітніх послуг у відповідності до встановлених 

державних стандартів освіти;  

2.3.11. сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, 

навчально-методичних посібників та іншої  навчально – методичної 

літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, координує 

забезпечення ними підпорядкованих йому закладів;  



2.3.12. забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до 

закладів освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними 

засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на 

кріслах колісних);  

2.3.13. збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради пропозиції щодо організації безоплатного 

медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти;  

2.3.14. для ведення обліку виконання бюджету і кошторисів видатків 

установ освіти, засновником яких є Татарбунарська міська рада, їх 

виконання, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, 

здійснення систематичного попереднього і поточного контролю за 

правильністю оформлення первинних  документів, збереженням грошових  

коштів і матеріальних цінностей, їх інвентаризації, правильного та 

економного витрачання бюджетних коштів наказом Відділу створюється 

централізована бухгалтерія відділу освіти Татарбунарської міської ради (далі 

– Централізована бухгалтерія). Положення про Централізовану бухгалтерію 

затверджується наказом начальника Відділу. Структура і штатний розпис 

Централізованої бухгалтерії затверджуються Татарбунарським міським 

головою за погодженням з фінансовим відділом міської ради та підписується 

керівником Відділу; 

для забезпечення режиму здорових та безпечних умов праці учасників 

навчально-виховного процесу закладів освіти, засновником яких є 

Татарбунарська міська рада,  наказом Відділу створюється група з 

централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і 

установ освіти відділу освіти Татарбунарської міської ради (далі – Група 

господарчого обслуговування). Положення про Групу господарчого 

обслуговування затверджується наказом начальника Відділу. Структура і 

штатний розпис Групи господарчого обслуговування затверджуються 

Татарбунарським міським головою за погодженням з фінансовим відділом 

міської ради та підписується керівником Відділу; 

2.3.15. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

закладів освіти;  

2.3.16. оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані 

кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на 

потреби кожного з закладів освіти Татарбунарської міської ради та інші 

видатки у сфері освіти;  

2.3.17. аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих 

йому закладів освіти, готує пропозиції та за необхідності вживає заходів 

щодо підвищення ефективності їх функціонування;  

2.3.18. організовує підготовку закладів освіти до нового навчального 

року та до роботи в осінньо – зимовий період;  

2.3.19. координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної 

безпеки, санітарного режиму в закладах освіти та надає допомогу у 

проведенні відповідної роботи;  



2.3.20. здійснює поточний контроль за дотриманням установчих 

документів закладів освіти під час їхньої  поточної діяльності;  

2.3.21. надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових 

ресурсів у сферу освіти шляхом участі в грантових програмах міжнародних 

організацій та фондів;  

2.3.22. створює умови для одержання дітьми, у тому числі з 

особливими освітніми потребами, дошкільної освіти;  

2.3.23.  здійснює складення та подання державної  статистичної 

звітності у обсягах, встановлених для місцевих органів управління освітою, 

збирає, аналізує та за необхідності подає на розгляд відповідних органів іншу 

інформацію, необхідну для реалізації повноважень у сфері освіти;  

2.3.24. забезпечує своєчасне складення та подання державної 

статистичної звітності уповноваженими працівниками підпорядкованих йому 

закладів освіти;  

2.3.25. вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у 

відповідних закладах освіти інституційних та індивідуальних форм навчання;  

2.3.26. вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для 

повноцінного і здорового розвитку та творчої  самореалізації дітей, 

забезпечує створення та належні умови функціонування мережі гуртків, 

творчих, спортивних та інших секцій, сприяє розширенню вибору 

вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх 

інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють; 

2.3.27. координує роботу, спрямовану на науково-методичне 

забезпечення системи дошкільної,загальної середньої та позашкільної освіти, 

організацію методичної роботи у підпорядкованих йому закладах освіти;  

2.3.28. забезпечує організацію методичного супроводу у дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Татарбунарської 

міської ради;  

2.3.29. за запитами керівників закладів освіти сприяє участі дітей та 

молоді у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, 

змаганнях, літніх школах і таборах тощо;  

2.3.30. організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів 

та інших заходів з питань, які належать до компетенції  Відділу;  

2.3.31. здійснює інші повноваження, що випливають з актів 

законодавства, актів органів місцевого самоврядування Татарбунарської 

міської територіальної громади та цього Положення.  

 

3. Права Відділу 
Відділ має право:  

3.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та 

розгляду питань, що належать до його компетенції,педагогічних, науково-

педагогічних працівників, фахівців, експертів.  

3.2. Вносити до Татарбунарської міської ради пропозиції щодо 

фінансування закладів освіти, брати безпосередню участь у формуванні 

бюджету в частині забезпечення освітньої галузі.  



3.3. Залучати до розробки міських програм, що стосуються розвитку 

освіти та виховання, розгляду питань, що належать до його компетенції 

педагогічних, науково-педагогічних працівників, представників 

громадськості та інших спеціалістів. 

3.4. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів 

міської ради, а також від установ і організацій, інформацію та матеріали 

необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

3.5. Скликати конференції педагогічних працівників, проводити 

семінари, наради з керівниками закладів освіти з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

3.6. Вносити органам виконавчої влади та місцевого самоврядування 

пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати 

участь у формуванні бюджету міста. 

3.7. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

відділу, створювати колегію у складі начальника відділу (голова колегії), 

відповідальних працівників відділу, керівників, педагогічних працівників 

закладів освіти. До складу колегії можуть входити представники виконавчих 

органів міської ради, інших установ та організацій, представники 

громадськості. Склад колегії затверджується розпорядженням міського 

голови. Рішення колегії впроваджуються наказами начальника управління. 

3.8. При управлінні можуть створюватися інші громадські утворення 

(ради, комісії) з числа учасників навчально-виховного процесу, 

представників громадськості. 

3.9. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з 

навчальними закладами, науковими установами, міжнародними 

організаціями, фондами. 

3.10. Залучати працівників інших структурних підрозділів міської ради 

(за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до 

компетенції відділу. 

3.11. Організовувати та випускати видання інформаційного та науково-

методичного характеру.  

3.12. Здійснювати адміністрування власних web-ресурсів в мережі 

Internet. 

3.13. Видавати накази і контролювати їх виконання. 

 

4. Керівник та працівники Відділу 
4.1. Керівником Відділу є його начальник.  

Начальник відділу є посадовою особою місцевого самоврядування, 

приймається на службу шляхом призначення Татарбунарським міським 

головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою 

законодавством.  

Начальник Відділу підзвітний і підконтрольний Татарбунарському 

міському голові та іншому керівнику згідно з розподілом обов’язків.  

4.2. Начальник Відділу:  



4.2.1. Здійснює керівництво Відділом, функціональний розподіл 

обов’язків між працівниками Відділу, затверджує посадові інструкції 

працівників Відділу, планує роботу Відділу та звітує про його роботу;  

4.2.4. Призначає, звільняє, заохочує, притягує до дисциплінарної 

відповідальності працівників Відділу, які не є посадовими особами місцевого 

самоврядування. 

4.2.5. Головні спеціалісти, головний бухгалтер, спеціалісти 

відділу,начальник групи централізованого обслуговування навчальних 

закладів і установ освіти безпосередньо підпорядковуються начальнику 

відділу  освіти. 

4.2.6. Начальник відділу (а за його відсутності – головний спеціаліст, на 

якого покладаються обов’язки начальника відділу) представляє інтереси 

громади  та галузі у відносинах з юридичними та фізичними особами та у 

судах, здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання 

покладених на управління завдань, а також: 

 4.2.6.1. Видає у межах компетенції Відділу накази, організовує і 

контролює їх виконання.  

Накази начальника відділу видані в межах його повноважень є 

обов’язковими до виконання.  

Накази видані з порушенням законодавства або з перевищенням 

повноважень можуть бути скасовані розпорядженням міського голови або 

оскаржені в судовому порядку. 

4.2.6.2. Подає на затвердження міському голові проєкт кошторису 

доходів і видатків відділу. Вносить пропозиції щодо граничної чисельності, 

фонду оплати праці працівників відділу, структурних підрозділів та 

навчальних закладів, введення додаткових ставок, обсягів бюджетного 

фінансування тощо. 

4.2.6.3. Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання 

відділу, є головним розпорядником коштів структурних підрозділів та 

закладів освіти. 

4.2.7. виконує від імені Відділу повноваження, передбачені цим 

Положенням; 

4.2.8.здійснює інші повноваження та функції,передбачені посадовою 

інструкцією начальника Відділу.  

4.2.9. Начальник, головний спеціаліст, Відділу є посадовими особами 

місцевого самоврядування, на них поширюється дія Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», вони приймаються на службу 

шляхом призначення Татарбунарським міським головою за конкурсом або 

іншою процедурою, передбаченою законодавством. 

4.2.10. Права, посадові обов’язки, вимоги до рівня кваліфікації та 

досвіду роботи, відповідальність працівників Відділу визначаються 

посадовими інструкціями до відповідних посад, затвердженими начальником 

Відділу.  

5. Відповідальність 



5.1. Відділ організовує свою діяльність з урахуванням вимог 

законодавства України про боротьбу з корупцією. 

5.2. Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або 

несвоєчасне виконання завдань та посадових обов’язків, бездіяльність або 

невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки 

посадових осіб органів місцевого самоврядування і обмежень пов’язаних з 

прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження. 

5.3. За порушення трудової дисципліни та внутрішнього трудового 

розпорядку працівники відділу притягуються до відповідальності згідно 

чинного законодавства. 

 

6. Взаємовідносини з іншими відділами 

 

6.1. Відділ може виконувати зазначені завдання і функції самостійно 

або разом з іншими виконавчими органами Татарбунарської міської ради , а у 

випадках, передбачених законодавством – з територіальними підрозділами 

органів державної виконавчої влади, державними органами, іншими 

юридичними особами, незалежно від форми власності, та фізичними 

особами.  
 

 

 

Секретар міської ради                                                                  О.В.Лєсніченко 

 
 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 третя сесія VIІІ 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 соціально-

економічного розвитку, інвестицій, планування території, будівництва, 

архітектури та благоустрою; з питань земельних відносин та 

природокористування.   

   

 

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     А.П.Глущенко 
 

 від 22 грудня 2020 року 

 № 33 – VIІI 

 

 

 

 



                                                                          Додаток 1 

                                                                          до рішення Татарбунарської  

                                                                          міської ради 

                                                                          від  « 22 » грудня 2020 року   

                                                                          № 33- VIII 

                                               ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДДІЛ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ, АРХІТЕКТУРИ 

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Розділ I. Загальні положення 

1.1. Відділ з питань управління майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради  (далі - Відділ) відноситься до виконавчих 

органів Татарбунарської міської ради і є  підзвітним, підконтрольним та 

підпорядкованим Татарбунарській міській раді її виконавчому комітету та 

міському голові. 

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Земельним 

кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом 

України « Про запобігання корупції», іншими законами України, указами і 

розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади, рішеннями Татарбунарської міської ради, виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради, розпорядженнями і дорученнями 

міського голови та цим Положенням. 

1.3. Відділ забезпечує організацію здійснення власних повноважень міської 

ради та її виконавчого комітету у сфері управління майном комунальної 

власності територіальної громади, забезпечення реалізації державної 

політики у сфері містобудування та архітектури, регулювання земельних 

відносин. 

1.5. На працівників Відділу, які відносяться до посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, поширюється дія Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування». 

1.6. Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету. 

 

Розділ II. Штатний розклад та організація роботи Відділу 

 

2.1. Штатний  розклад Відділу затверджується міським головою. 

2.2. Начальник відділу, завідувачі секторів  та працівники відділу 

призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією 

конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством 

України. Звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно 

до чинного законодавства. 

2.3. На період відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує 

посадова особа Відділу згідно з розпорядженням міського голови. 

2.4. Начальник Відділу: 



2.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну 

відповідальність за виконанням покладених на Відділ завдань, визначає 

ступінь відповідальності працівників Відділу. 

2.4.2. В межах своєї компетенції контролює виконання підлеглими рішень 

міської ради, виконавчого комітету, наказів, розпоряджень  вищестоячого 

керівництва.  

2.4.3. Забезпечує роботу з ведення діловодства у Відділі.  

2.4.4. Здійснює особистий прийом громадян та виконує консультаційно 

дорадчі функції з питань, що стосуються діяльності Відділу.  

2.4.5. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у Відділі. 

2.4.6. Контролює дотримання посадових інструкцій працівниками Відділу. 

2.4.7. Вживає заходи щодо заохочення працівників або притягнення їх, у разі 

необхідності, до дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому 

чинним законодавством. 

2.4.8. Організовує навчання працівників Відділу.  

2.4.9. Аналізує результати роботи Відділу, вживає заходів щодо підвищення 

її ефективності . 

2.4.10. Надає аналітичні довідки, звіти, узагальнює результати роботи 

Відділу, готує планові показники (та зміни до них) щодо надходжень 

податків та зборів до місцевого бюджету у звітному році та прогнозні планові 

показники на наступний рік. 

2.4.11.Розробляє проекти рішень, які стосуються напрямків роботи Відділу 

відповідно до покладених на Відділ завдань. 

2.4.12. Приймає безпосередню участь в опрацюванні звернень громадян та 

установ. 

2.4.13.Начальник Відділу прямо підпорядковується міському голові і 

заступнику міського голови, безпосередньо підпорядковується, секретарю 

міської ради, керуючому справами секретарю виконкому міської ради. 

2.5. Посадові інструкції начальника Відділу та працівників Відділу 

затверджується міським головою. 

2.6. До штатного розкладу Відділу включені: 

2.6.1.Начальник Відділу; 

2.6.2.Бухгалтер; 

2.6.3. Завідувач сектору земельних відносин; 

2.6.4.Головний спеціаліст землевпорядник; 

2.6.5. Спеціаліст; 

2.6.6.Завідувач сектору архітектури; 

2.6.7.Головний спеціаліст; 

2.6.8. Завідувач сектору з питань управління майном комунальної власності; 

2.6.9.Головний спеціаліст. 

2.7. Працівники Відділу безпосередньо підпорядковуються секретарю міської 

ради, керуючому справами секретарю виконкому міської ради, начальнику 

Відділу та прямо підпорядковані міському голові, заступнику міського 

голови.  



2.8. У разі отримання наказу або розпорядження у порядку прямого 

підпорядкування, працівник повинен повідомити про це начальника Відділу 

та завідуючого сектором. 

 

Розділ III. Завдання та функції Відділу 

 

3.1. Основним завданням Відділу є управління майном комунальної 

власності, реалізації державної політики у сфері містобудування та 

архітектури, забезпечення регулювання земельних відносин на території 

Татарбунарської міської ради. 

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 

функції в сфері управління майном комунальної власності: 

3.2.1. здійснює повноваження щодо організації та приватизації комунального 

майна; 

3.2.2. вирішення у межах своєї компетенції питань, повязаних із наданням в 

оренду та безоплатне користування комунального майна; 

3.2.3. здійснює облік та організовує проведення інвентаризації комунального 

майна Татарбунарської міської ради, формує та веде електронні бази даних 

обєктів нерухомого майна комунальної власності; 

3.2.4. забезпечує проведення оцінки вартості комунального майна, що 

підлягає приватизації або передається в користування; 

3.2.5. проводить консультаційну та розяснювальну роботу з питань 

приватизації та оренди комунального майна; 

3.2.6.розглядає заяви фізичних і юридичних осіб з питань обліку, 

приватизації та передачі в користування комунального майна відповідно до 

чинного законодавства та у межах своїх повноважень; 

3.2.7. здійснює організаційно-технічний супровід при відчуженні 

комунального майна в процесі його приватизації; 

3.2.8. здійснює підготовку договорів купівлі-продажу та актів приймання-

передачі обєктів комунального майна в процесі його приватизації, 

включаючи майно ліквідованих підприємств, обєктів незавершеного 

будівництва, а також акції, паї і частки, що належать територіальній громаді 

міста у майні господарських товариств; 

3.2.9. здійснює в установленому порядку підготовку пропозицій та проектів 

рішень виконавчого комітету та міської ради щодо передачі в користування 

комунального майна; прийняття з державної у комунальну та передачу з 

комунальної у державну власність обєктів соціальної інфраструктури, 

прийняття до комунальної власності міста виявленого безхазяйного майна у 

відповідності до чинного законодавства; 

3.2.10. здійснює організаційно технічний супровід при наданні в 

користування фіщичним чи юридичними особами комунального майна, 

зокрема, підготовку договорів про надання у користування, проводить 

реєстрацію цих договорів та здійснює їх зберігання; 

3.2.11.здійснює підготовку угод про внесення змін до договорів 

користування комунальним майном; 



3.2.12.здійснює розрахунок орендних платежів; 

3.2.13. здійснює в установленому порядку приймання-передачу  

комунального майна відповідно до укладених договорів користування цим 

майном; 

3.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 

функції в сфері архітектури: 

3.3.1. аналіз стану містобудування, організація розроблення, проведення 

експертизи, подання на затвердження в установленому порядку 

генеральногоплану міста Татарбунари та сіл Баштанівка, Борисівка, 

Білолісся, Глибоке, Дельжилер, Нерушай, Ново-Олексіївка, Спаське, 

Струмок, іншої містобудівної документації; 

3.3.2. кординація діяльності субєктів містобудування щодо комплексного 

розвитку і забудови Татарбунарської міської ради, поліпшення їх 

архітектурного вигляду; 

3.3.3. забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та 

архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої 

містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією; 

3.3.4. організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та 

використання памяток архітектури і містобудування, паркових та історико-

культурних ландшафтів;ї 

3.3.5. розглядає пропозиції субєктів містобудування щодо визначення 

території, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних 

потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до 

Татарбунарської міськоїх ради та виконавчого комітету висновки з цих 

питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених 

територій, а також можливість провадження на них запланованої 

містобудівної діяльності; 

3.3.6. розглядає щодо встановлення та змін меж населених пунктів 

Татарбунарської міської ради і готує висновки щодо їх затвердження в 

установленому порядку; 

3.3.7.надає замовникам містобудівні умови і обмеження забудови земельних 

ділянок, інші вихідні дані на проектування обєктів архітектури для нового 

будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, 

благоустрою території, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

3.3.8. погоджує проєкти розміщення та архітектурні рішення обєктів 

благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, 

тимчасових споруд та малих архітектурних форм для проведення 

підприємницької діяльності, обєктів зовнішньої реклами у межах с воєї 

компетенції; 

3.3.9. організовує розроблення та проведення експертизи містобудівної 

документації для території міста Татарбунари та інших населених пунктів, 

що знаходяться в межах міської ради, готує висновки щодо їх затвердження; 

3.3.10. розробляє пропозиції та готує висновки щодо розміщення і 

будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших 



обєктів, створення інжинерно-транспортної інфраструктури, виробництва 

будівельних і матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає проекти 

конкретних обєктів архітектури та надає замовникам висновки  щодо їх 

затвердження; 

3.3.11. надає рекомендації щодо стадійності проектування, доцільності 

розроблення ескізних проектів, застосування індивідуальних проектів 

будинків і споруд, їх поверховасті, оздоблення, необхідності внесення змін 

до цих проектів; 

3.3.12. забезпечує в межах своїх повноважень охорону та використання 

памяток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та 

історико-культурних ландшафтів; 

3.3.13. бере участь у підготовці прпопозицій щодо віднесення територій та 

обєктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого 

значення, визначення інших теритьоторій, що підлягають особливій охороні; 

3.3.14. вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із 

законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд; 

3.3.15.координує виконання на території міста Татарбунари і сел Баштанівка, 

Білолісся, Борисівка, Глибоке, Дельжилер, Ново – Олексіївка, Нерушай, 

Спаське, Струмок, науково-дослідних і проєктно-вишукувальних робіт у 

сфері містобудування;  

3.3.16. організовує створення та оновлення топографічних планів, 

призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва обєктів 

архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до 

ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; 

проведення будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; 

проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок 

у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних 

комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію 

зазначених матеріалів; 

3.3.17.організовує ведення містобудівного кадастру міста Татарбунари і сел 

Баштанівка, Білолісся, Борисівка, Глибоке, Дельжилер, Ново – Олексіївка, 

Нерушай, Спаське, Струмок, забезпечує з цією метою проведення 

виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних 

комунікацій, поповнення топографо-гедезичних і картографічних матеріалів; 

3.3.18. сприяє впровдженню у проектах обєктів архітектури прогресивних 

архітектурно-планувальних, конструктивних та інжинерно-технічних рішень, 

що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурноїперебудови і 

переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з 

використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих 

будівельних матеріалів; 

3.3.19. розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції та бізнес 

плани розвитку окремих підприємств і територій, готує висновки з цих 

питань для міської ради та замовників; 

3.3.20. створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів 

містобудівного кадастру; 



3.3.21. організовує проведення в установленому порядку архітектурних та 

містобудівних конкурсів; 

3.3.22.забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, 

звернень і скарг громадян, інших субєктів містобудування з питань що 

належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів; 

3.3.23. укладає договори щодо пайової участі на розвиток інфраструктури та 

договори пайової участі на утримання обєктів благоустрою; 

3.4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 

функції із земельних питань: 

3.4.1. Здійснює аналіз стану планування та забудови території м. 

Татарбунари, організовує надання вихідних даних із землеустрою ( 

матеріалів оцифровки місцевості, відомості про склад угідь та інше) для 

розроблення, проведення експертизи та подання в установленому порядку на 

затвердження Татарбунарської міської ради та її виконавчому комітету 

генерального плану міста Татарбунари або змін до генерального плану. 

3.4.2. Проводить  моніторинг використання земель на території 

Татарбунарської міської ради в межах повноважень визначених Земельним 

кодексом України. 

3.4.3. Розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення 

території, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних 

потреб згідно з містобудівною документацією, подає відповідну інформацію 

з цих питань зацікавленим особам. 

3.4.4. Надає інформацію фізичним та юридичним особам щодо можливості 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

, відповідно до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд (у разі 

наявності). 

3.4.5. Здійснює моніторинг розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території міста Татарбунари шляхом 

проведення їх перевірок на предмет наявності дозвільної документації та 

виконання вимог паспорту прив’язки. 

3.4.6. Вносить пропозиції щодо демонтажу тимчасових споруд, які 

встановлені самовільно. 

3.4.7. В межах своїх повноважень розглядає звернення фізичних та 

юридичних осіб з питаннь щодо проведення благоустрою населенного 

пункту та готує проекти рішень з даних питань. 

3.4.8. Бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та 

об’єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого 

значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні. 

3.4.9. Звертається до відповідних органів із поданням щодо порушення 

законодавства із земельних питань та вжиття заходів до порушників.  

3.4.10. Організовує проведення в установленому порядку конкурсів по 

відбору суб’єктів господарської діяльності для проведення незалежної 

експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності та/або 

відбору суб’єктів господарської діяльності для розробки проектів  із 

землеустрою під об’єктами комунальної власності. 



3.4.11. Здійснює консультативно дорадчі функції та надання правової 

допомоги із земельних питань. 

3.4.12. Інформує населення через засоби масової інформації про вільні 

земельні ділянки комунальної власності для всіх потреб. 

3.4.13. Готує документи для продажу земельних ділянок або права 

користування ними з відкритих торгів (аукціонів) у порядку визначеному 

Земельним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.  

3.4.14. Організовує надання вихідних даних із землеустрою та інших 

статистичних даних для проведення інвентаризації земель або нормативної 

грошової оцінки земель на території Татарбунарської міської ради в межах 

повноважень, визначених Земельним кодексом України та іншими 

нормативно-правовими актами. 

3.4.15. Готує проекти рішень Татарбунарської міської ради , виконавчого 

комітету міської ради стосовно присвоєння та зміни адрес об’єктам 

нерухомого майна та присвоєння (зміни) адрес земельним ділянкам, які у 

встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне 

користування, з метою розміщення об’єктів містобудування. 

3.4.16. Розробляє проекти розпоряджень міського голови, проекти рішень 

міської ради та її виконавчого комітету, готує матеріали та надає пропозиції 

постійним комісіям з питань віднесених до повноважень та завдань Відділу. 

3.4.17. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у 

тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські 

звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством 

України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до 

публічної інформації. 

3.4.18. За дорученням міського голови представляє інтереси Татарбунарської 

міської ради, виконавчого комітету Татарбунарської міської ради та міського 

голови в місцевих, спеціалізованих, апеляційних, вищих спеціалізованих 

судах та в Верховному Суді України, у взаємовідносинах з державними 

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами 

та організаціями усіх форм власності з питань земельних відносин. 

3.4.19. Приймає участь в громадських слуханнях з питань затвердження: 

проєктів землеустрою щодо впорядкування територій, встановлення меж 

міста та містобудівної документації. 

3.4.20. Готує і подає на затвердження Татарбунарської міської ради 

відповідні місцеві програми із земельних питань. 

3.4.21. Забезпечує розгляд і вирішення питань регулювання земельних 

відносин, раціонального використання земель Татарбунарської міської ради. 

3.4.22. Організовує та здійснює землеустрій, погоджує землевпорядну 

документацію. 

3.4.23. Здійснює контроль за впровадженням заходів передбачених 

документацією із землеустрою. 

3.4.24. Надає за запитами фізичних та юридичних осіб письмову або усну 

інформацію про наявність на території міста Татарбунари  земельних ділянок 

не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову. 



3.4.25. У складі відповідної комісії виконкому та у межах своєї компетенції 

представник Відділу вирішує земельні спори в межах міста щодо меж 

земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та 

додержання громадянами правил добросусідства. 

3.4.26. Веде облік договорів оренди земельних ділянок та звітує до ДПС про 

укладені договори. 

3.4.27. Надає ДПС інформацію щодо суб’єктів плати за землю відповідно до 

вимог Податкового кодексу України за формами визначеними Міністерством 

фінансів України. 

3.4.28. Здійснює самоврядний контроль за додержанням земельного 

законодавства, використанням і охороною земель та навколишнього 

середовища на території Татарбунарської міської ради відповідно до чинного 

законодавства. 

3.4.29. Здійснює та видає розрахунки орендної плати при індексації 

нормативної грошової оцінки земель відповідно до умов договору оренди. 

3.4.30. Готує витяги з рішень Татарбунарської міської ради з питань 

регулювання земельних відносин у електронній формі та надає відділу 

діловодства та контролю на друк. 

3.4.31. Готує і вносить на розгляд міської ради, через постійну комісію 

відповідно до регламенту роботи, пропозиції щодо розмірів відсотків від 

нормативної грошової оцінки землі, які застосовуються для обчислення 

орендної плати та земельного податку за користування (або володіння) 

земельними ділянками  на території Татарбунарської міської ради. 

3.4.32. Організовує роботу щодо державної реєстрації земельних ділянок 

комунальної власності та підготовки, укладання, поновлення або припинення 

договорів оренди земельних ділянок або їх продажу. 

3.4.33. Аналізує обсяги надходжень орендної плати та земельного податку, 

єдиного податку у сільськогосподарських виробників 4 групи. 

3.4.34. Здійснює контроль та планування за використанням коштів на 

виконання заходів передбачених міськими цільовими (комплексними) 

програмами, які фінансуються з міського бюджету щодо регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

3.4.35. Узгоджує проекти договорів на виконання експертної грошової оцінки 

земельної ділянки (для проведення земельних торгів) та технічну 

документацію до таких договорів, які укладаються Татарбунарською міською 

радою на виконання заходів передбачених в програмах із земельних питань. 

3.4.36. Подає заявки та отримує витяги, довідки з державної служби 

реєстрації речових прав, державного земельного кадастру. 

3.4.37. Готує графічні матеріали або витяги з графічних матеріалів в межах 

повноважень згідно чинного законодавства. 

 

Розділ ІV. Повноваження Відділу 

4.1. Повноваження Відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних питань Татарбунарської міської ради: 



4.1.1. отримувати у встановленому порядку від органів державної влади та 

місцевого самоврядування, інших департаментів, управлінь, відділів міської 

ради, фізичних та юридичних осіб інформацію, документи і матеріали, 

необхідні для виконання покладенихї на нього завдань; 

4.1.2. Подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо 

зупинення топографо-геодезичних та інжинерно-геологічних робіт, які 

виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил; 

4.1.3. Моніторінг земель та інформаційне забезпечення міської ради, її 

виконавчого комітету для ефективного розпорядження землями 

територіальної громади; 

4.1.4. Опрацювання клопотань та підготовка проектів рішень щодо передачі 

земельних ділянок комунальної власності у власність громадян або 

юридичних осіб відповідно до Земельного кодексу України; 

4.1.5. Опрацювання клопотань та підготовка проектів рішень щодо надання 

земельних ділянок комунальної власності в оренду громадянам або 

юридичним особам відповідно до Земельного кодексу України; 

4.1.6.  Опрацювання клопотань та підготовка проектів рішень щодо надання 

земельних ділянок у користування із земель комунальної власності 

відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про 

землеустрій»; 

4.1.7.  Підготовка документів щодо викупу земельних ділянок для суспільних 

потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст; 

4.1.8. Опрацювання клопотань та підготовка проектів рішень щодо надання 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок державної власності в оренду або у власність громадянам або 

юридичним особам в межах населеного пункту відповідно до Земельного 

кодексу України; 

4.1.9.  Підготовка проектів рішень щодо погодження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок державної власності в оренду або у 

власність громадянам або юридичним особам в межах населеного пункту 

відповідно до Земельного кодексу України, без права передачі у власність 

або в користування (у тому числі на правах оренди); 

4.1.10.  Підготовка пропозицій та проектів рішень щодо вилучення земельних 

ділянок комунальної власності із користування громадян або юридичних осіб 

або продажу земельних ділянок відповідно до Земельного кодексу України; 

4.1.11.  Оганізація землеустрою; 

4.1.12.  Здійснення контролю за використанням та охороною земель 

комунальної власності, додержанням земельного та екологічного 

законодавства; 

4.1.13.  Організація заходів щодо обмеження, тимчасової заборони 

(зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі 

порушення ними вимог земельного законодавства; 

4.1.14.  Підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних 

ділянок відповідно до цього Кодексу; 



4.1.15.  Внесення до районної ради пропозицій, обґрунтувань та підготовка 

документів щодо встановлення або зміни меж міста за проектами 

землеустрою; 

4.1.16.  Інформування населення щодо вилучення (викупу), надання 

земельних ділянок; 

4.1.17.  Організація взаємодії з виконавчими органами влади з питань 

контролю за стягнення плати за землю;  

4.1.18. Вирішення земельних спорів; 

4.1.19.  Координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; 

4.1.20.  Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення 

ставок плати за землю, розмірів плати за користування природними 

ресурсами, визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності 

за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; 

4.1.21.  Справляння плати за землю щляхом нарахування орендної плати за 

землю та нарахування земельного податку за землю відповідно до 

Податкового кодексу України. 

4.1.22.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до 

закону(з 04.04.2016 року відповідно до Закону України від 10.12.2015 року № 

888-VIII); 

4.1.23.  Підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих 

програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і 

регіональних програм охорони довкілля; 

4.1.24.  Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття 

рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; 

внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення 

природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або 

наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які 

охороняються законом, підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій 

щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та 

вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням 

господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу; 

4.1.25.  Здійснення контролю за додержанням земельного та 

природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, 

природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням 

лісів; 

4.1.26.  Погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів загальнодержавного значення; 

4.1.27.  Визначення території для розміщення відходів відповідно до 

законодавства; 

4.1.28.  Здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької 

діяльності у сфері поводження з відходами; 

4.1.29.  Вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до 

закону. 



4.2.1.Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього 

завдань. 

4.2.2.В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу 

нормативно-правових актів (рішень міської ради та виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови).  

 Відділ має право: 

4.3. В установленому порядку одержувати від установ інформацію, 

документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту бюджету 

міста. 

4.4. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

органами Державної фіскальної служби, територіальними органами 

Державного казначейства, органами Держгеокадастру та іншими 

виконавчими органами державної влади та установами.  

4.5.  управління в межах, визначених радою, майном, що належить до 

комунальної власності відповідних територіальних громад; 

4.6. встановлення порядку та здійснення контролю за використанням 

прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності 

відповідних територіальних громад; 

4.7. заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та 

організацій комунальної власності відповідних територіальних громад; 

4.8. підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов 

відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та 

переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; 

організація виконання цих програм; подання раді письмових звітів про хід та 

результати відчуження комунального майна; 

4.9. облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення 

житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що 

належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання 

нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної 

власності; 

4.10.сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які 

мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, 

у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; 

подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та 

ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків; 

прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та 

майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення 

контролю за їх діяльністю відповідно до закону; 

 

Розділ V. Відповідальність відділу 

 

5.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення 

покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу. 



5.2. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, 

адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та 

в порядку, передбачених чинним законодавством України.  

5.3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання 

функціональних обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими 

інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством. 

 

Розділ VI. Заключні положення 

 

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням 

Татарбунарської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

6.2. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду 

питань у Татарбунарській міській раді, передбаченої Регламентом роботи 

Татарбунарської міської ради. 

 
 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                  О.В.Лєсніченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 третя сесія VIІІ 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 
 

 

 

від 22 грудня 2020 року 

№ 34 – VIІI 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням міської ради 

від 22 грудня 2020 року 

№ 34 – VIІI 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ,  

СІМ’Ї ТА МОЛОДІ 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Відділ культури, сім’ї та молоді Татарбунарської міської ради (далі – 

Відділ) є структурним  підрозділом Татарбунарської міської ради, 

створюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, 

підпорядкований виконавчому комітету міської ради, а з питань здійснення 

делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої 

влади. 

 

1.2. Відділ безпосередньо підпорядкований міському голові, заступнику 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 

розподілу обов’язків.  

 

1.3. При вирішенні питань, які належать до компетенції Відділу, він 

взаємодіє із структурними підрозділами міської ради, органами виконавчої 

влади, об'єднаннями громадян. 
 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями 

Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України, актами міністерств, наказами Міністерства культури 

України, наказами Департаменту культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації, рішеннями Татарбунарської міської ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим 

Положенням та іншими нормативними актами. 

 

1.5. Положення про Відділ затверджується рішенням Татарбунарської 

міської ради. 

 

1.6. Відділ має статус юридичної особи публічного права. 



 

1.7. Відділу як органу управління підпорядковані наступні заклади: 

 

Комунальна установа «Центральний будинок культури Татарбунарської 

міської територіальної громади» Татарбунарської міської ради; 

Комунальна установа «Центральна бібліотечна система Татарбунарської 

міської територіальної громади» Татарбунарської міської ради; 

Комунальна установа «Татарбунарський історико краєзнавчий музей» 

Татарбунарської міської ради; 

Комунальна установа «Музикальна школа Татарбунарської міської 

територіальної громади» Татарбунарської міської ради. 

 

ІІ. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ВІДДІЛУ 

 

2.1. Основними завданнями Відділу є: 

 

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, 

туризму, охорони культурної спадщини; 

2) забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної 

діяльності для кожного громадянина; 

3) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української 

нації, релігії, етнічної, культурної і мовної самобутності національних 

меншин; 

4) забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; 

5) сприяння збереженню та охороні культурної спадщини; 

6) забезпечення функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя; 

7) забезпечення доступності позашкільної мистецької освіти; 

8) здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань 

культури, мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини. 

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Верховної 

Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів 

міністерств тощо та здійснює контроль за їх реалізацією; 

2) здійснює управління закладами культури, які підпорядковані Відділу, 

організовує та координує їх діяльність, забезпечує контроль за дотриманням 

фінансової дисципліни;  

3) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку галузі 

культури на території Татарбунарської міської територіальної громади та 

вживає заходів з усунення недоліків; 

4) бере участь у розробленні та реалізації програм щодо розвитку 

культури, туризму, книгорозповсюдження та книговидання, охорони 

культурної спадщини, а також державної мовної політики; 



5) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-

економічного та культурного розвитку Татарбунарської міської ради; 

6) вносить пропозиції до проєкту бюджету Пологівської міської ради; 

7) здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних 

цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного 

надбання, Музейного фонду, облік музеїв на громадських засадах, утворених 

на території Татарбунарської міської ради; 

8) організовує збирання та оброблення статистичних даних у сферах 

культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення 

культурних цінностей, державної мовної політики; 

9) забезпечує проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників галузі культури; 

10) здійснює контроль за виконанням Закону України «Про охорону 

культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону 

культурної спадщини; 

11) здійснює інші, передбачені законом повноваження; 

12) створює умови для розвитку: 

усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої 

творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття 

освіти у сфері культури і мистецтва; 

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму та 

охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного 

забезпечення такої інфраструктури; 

внутрішнього та іноземного туризму, провадження екскурсійної 

діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та 

реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури; 

13) сприяє: 

формуванню репертуару колективів художньої самодіяльності та інших 

мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, 

бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків 

національного кіномистецтва, відродженню осередків традиційної народної 

творчості, народних художніх промислів і ремесел; 

удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових 

відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, 

створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять або забезпечують 

провадження туристичної діяльності; 

комплектуванню і використанню бібліотечних фондів; 

збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та 

історичних ареалів населених місць, проведенню роботи з фіксації зразків 

національної нематеріальної культурної спадщини; 

соціяльному захисту працівників підприємств, установ та організацій у 

сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини; 

започаткуванню міських галузевих премій, фестивалів, конкурсів тощо 

та розробляє відповідні положення; 

14) готує: 



матеріали для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного 

реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього; 

відповіді на щотижневі, щомісячні, щоквартальні, щорічні контрольні 

документи, які належать до компетенції Відділу; 

15) подає: 

в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток 

культури, організовує з цією метою збір та опрацювання інформації, формує 

дані; 

пропозиції щодо формування державної політики у сфері культури, 

державної мовної політики, туризму та охорони культурної спадщини; 

пропозиції щодо відзначення працівників галузі культури державними 

нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми 

заохочення;пропозиції про зміну структури, штатного розпису Відділу та 

підвідомчих закладів культури в межах затвердженого фонду оплати праці; 

16) бере участь у: 

реалізації міжнародних, регіональних проєктів у сфері культури, 

туризму та охорони культурної спадщини; 

організації та проведенні виставок, виставок-ярмарків, методичних і 

науково-практичних семінарів, конференцій різних рівнів тощо; 

розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної 

інфраструктури, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму та 

охорони культурної спадщини; 

вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів 

(конфліктів); 

17) надає організаційно-методичну допомогу підвідомчим закладам 

культури; 

18) забезпечує: 

захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування 

або пошкодження; 

виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних 

знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної 

спадщини або в межах їх територій; 

дотримання режиму використання пам'яток культурної спадщини 

місцевого значення, їх територій, зон охорони; 

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя; 

ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів; 

захист персональних даних; 

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму 

та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю; 

проведення атестації закладів, підпорядкованих Відділу, оприлюднює її 

результати; 

організацію проведення атестації працівників галузі культури; 

здійснення представництва інтересів Татарбунарської міської ради, її 

виконавчого комітету та міського голови в місцевих, апеляційних, вищих 

спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у 



взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм 

власності за довіреністю міського голови в межах повноважень Відділу; 

розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, у тому 

числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, 

передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання 

вимог законодавства України про доступ до публічної інформації; 

19) інформує про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу 

загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини; 

20) організовує: 

виконання рішень вищих органів влади та державного управління, 

Татарбунарської міської ради та її виконавчого комітету з питань, що входять 

до компетенції Відділу; 

розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини, 

книгорозповсюдження і книговидання, розвитку культури і туризму, 

краєзнавства; 

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, 

художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших 

заходів з питань, що належать до повноважень Відділу; 

роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних 

документів Відділу; 

інформування громадськості про діяльність Відділу та підвідомчих 

закладів культури, взаємодіє із засобами масової інформації; 

21) роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики 

у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини. 

 

2.3. Організація роботи Відділу: 

1) структура, Положення, фонд оплати праці працівників Відділу та 

видатки на його утримання затверджуються Татарбунарською міською радою 

за пропозицією начальника Відділу;  

2) Відділ та підвідомчі заклади культури фінансуються за рахунок коштів 

міського бюджету в межах асигнувань; 

3) діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та 

поточного планування;  

4) при Відділі для вирішення питань, що належать до його компетенції, 

можуть створюватися науково-методичні та інші ради, колегії, комісії з 

включенням до їх складу представників відповідних органів та організацій за 

погодженням з ними. Склад цих рад, колегій, комісій і положення про них 

затверджується начальником Відділу; 

5) Відділ є головним розпорядником коштів бюджету Татарбунарської 

міської ради, призначених на фінансування галузі культури. 

6) Відділ складається з: 

апарату Відділу; 

структурного підрозділу, який виконує функцію централізованої 

бухгалтерії й утворений для організації бухгалтерського обліку, фінансової 



звітності, виконання кошторисів видатків Відділу, його структурних 

підрозділів та підвідомчих закладів культури;  

7) структурний підрозділ Відділу не є юридичною особою, його 

працівники не є посадовими особами місцевого самоврядування; 

8) штатні розписи підвідомчих закладів культури затверджує начальник 

Відділу за погодженням з міським головою. 
 

2.4. Відділ має право: 

1) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання 

покладених на нього завдань;  

2) залучати спеціалістів структурних підрозділів органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та 

об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, 

що належать до повноважень Відділу; 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 

роботи Татарбунарської міської ради у відповідній галузі; 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, системами зв'язку і 

комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; 

5) скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з 

питань, що належать до повноважень Відділу; 

6) готувати проєкти рішень Татарбунарської міської ради та виконавчого 

комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до його 

компетенції; 

7) брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації підвідомчих 

закладів культури.  

 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ 

 
3.1. Відділ очолює начальник, який організовує роботу Відділу для 

виконання покладених на Відділ завдань щодо забезпечення реалізації 

державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної 

спадщини. 

  

       3.2. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади 

міським головою. 

На посаду начальника Відділу призначається особа з повною вищою 

освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем магістра, спеціаліста зі стажем роботи за фахом на службі в органах 

місцевого самоврядування або на державній службі на керівних посадах не 

менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах 

управління не менше 4 років. 



На період тимчасової відсутності начальника Відділу (відпустка, 

відрядження, лікарняний тощо) його обов’язки виконує головний спеціаліст 

Відділу відповідно до розпорядження міського голови.   

Призначення на посаду начальника Відділу здійснюється за 

результатами конкурсного відбору, шляхом просування по службі посадової 

особи місцевого самоврядування за результатами стажування, з кадрового 

резерву або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.   

Начальник Відділу підпорядковується безпосередньо заступнику 

міського голови відповідно до розподілу обов’язків.    

 

3.3. Начальник Відділу:  

1) здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує виконання 

покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь 

відповідальності працівників Відділу та його структурних підрозділів, 

координує та контролює роботу підвідомчих закладів культури; 

2) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 

виконання; 

3) забезпечує підготовку проєктів рішень та внесення їх на розгляд  

міської ради і виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та 

розпорядчих документів з питань, що належать до його компетенції;  

4) планує роботу Відділу, аналізує стан її виконання, подає пропозиції до 

перспективних та поточних планів роботи міському голові, розглядає у 

встановленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян, веде 

особистий прийом громадян та забезпечує виконання їх законних вимог та 

обґрунтованих прохань; 

5) затверджує в установленому порядку штатні розписи працівників 

Відділу та підвідомчих закладів культури за погодженням з міським головою; 

6) забезпечує виконання працівниками Відділу вимог чинного 

законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування 

та боротьби з корупцією, правил внутрішнього трудового розпорядку, 

організовує та координує роботу з документами, контролює стан трудової та 

виконавчої дисципліни; 

7) візує документи, які стосуються діяльності Відділу та 

підпорядкованих йому закладів культури; 

8) сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів культури; 

9) вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування галузі 

культури, аналізує використання бюджетних коштів; 

10) організовує підготовку в закладах культури до роботи в осінньо-

зимовий період, проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень 

тощо; 

11) здійснює контроль та організовує проведення атестації бібліотечних, 

музейних, педагогічних, клубних, бухгалтерських працівників; 

12) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 

13) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є 

Відділ; 



14) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими 

структурними підрозділами Пологівської міської ради, органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, територіальними органами центральних 

органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форм власності; 

15) визначає потребу у закладах культури і подає пропозиції до 

Пологівської міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до 

соціально-економічних і культурних потреб населення;  

16) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього 

службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

17) заохочує, розглядає клопотання та вносить пропозиції про 

нагородження кращих працівників культури грамотами, державними 

нагородами, відзнаками, про присвоєння їм Почесних звань України тощо; 

18) несе персональну відповідальність за роботу Відділу, належне 

виконання покладених на нього завдань та функцій; 

19) здійснює інші повноваження, визначені в межах компетенції Відділу. 

 

ІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
4.1. Робота Відділу організовується відповідно до Регламенту 

Татарбунарської міської ради, Регламенту виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради та Правил внутрішнього трудового розпорядку. 

4.2. Структуру і чисельність працівників Відділу, фонд оплати праці його 

працівників затверджує міська рада.  

Посадові інструкції працівників Відділу затверджує міський голова. 

4.3. Працівники Відділу: начальник, головний спеціаліст, головний 

бухгалтер, провідний  бухгалтер є посадовими особами місцевого 

самоврядування. Призначаються на посади і звільняються з них міським 

головою в установленому законодавством порядку.  

4.4. Працівники Відділу несуть відповідальність за своєчасне та належне 

виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими 

інструкціями, в порядку, визначеному чинним законодавством. 

4.5. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням 

Татарбунарської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

4.6. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються рішенням 

Татарбунарської міської ради. 

4.7. Міська  рада створює належні умови для ефективної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує належним 

приміщенням, сучасними засобами оргтехніки та зв’язку, нормативними 

актами і довідковими матеріалами з питань, що належать до компетенції 

Відділу. 

 

Секретар міської ради                                                                  О.В.Лєсніченко 
 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 третя сесія VIІІ 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 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

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 
  
 

від 22 грудня 2020 року 

№ 35 – VIІI 
 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                               Додаток № 1 

                                                                                                                                                                                   до рішення сесії 

                                                                                                                                                          від 22 грудня 2020 року 

                                                                                                                                                                            № 35 – VIІI 

 

Перелік першого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі  

в оренду на аукціоні 

 
№ Найменування 

балансоутримувача 

Вид 

потенційного 

об’єкта оренди 

Назва 

потенційного 

об’єкта оренди 

Місцезнаходження 

потенційного об’єкта 

оренди 

Пропозиції щодо 

використання 

об’єкта оренди 

Характеристика об’єкта 

оренди 

Площа 

приміщень, 

кв. м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Управління майном 

комунальної власності 

та забезпечення 

благоустрою міста 

Нерухоме майно Громадський 

будинок 

Одеська область 

м. Татарбунари 

вул. Горького, 10 а 

Розважальний 

заклад/об’єкт 

торгівлі  

Колишнє приміщення 

літньої дискотеки, в 

наявності 

електропостачання, 

водопровід 

45.4 

2 Татарбунарська міська 

рада  

Нерухоме майно Громадська 

будівля 

  

Одеська область 

м. Татарбунари 

вул. Лесі Українки, 27 а 

Для організації 

дозвілля дітей 

Колишнє приміщення 

кінотеатру в наявності 

електропостачання, 

водопровід 

377,1 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                  О.В.Лєсніченко 
 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                              Додаток № 2 

                                                                                                                                                                                   до рішення сесії 

                                                                                                                                                          від 22 грудня 2020 року 

                                                                                                                                                                            № 35 – VIІI 

Перелік другого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі  

в оренду без проведення аукціону 

 
№ Найменування 

балансоутримувача 

Вид 

потенційного 

об’єкта оренди 

Назва 

потенційного 

об’єкта оренди 

Місцезнаходження 

потенційного об’єкта 

оренди 

Пропозиції щодо 

використання 

об’єкта оренди 

Характеристика об’єкта 

оренди 

Площа 

приміщень, 

кв. м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Татарбунарська міська 

рада 

Нерухоме майно комплекс Одеська область 

м. Татарбунари 

вул. Горького, 1 

Розміщення  

органів 

виконавчої влади 

Колишні приміщення 

районної ради в 

наявності 

електропостачання, 

водопровід 

779.3 

2 Татарбунарська міська 

рада 

Нерухоме майно Нежитлова 

будівля 

Одеська область 

м. Татарбунари 

вул. Горького, 2 

Розміщення  

органів судової 

влади 

Колишні приміщення 

районної ради в 

наявності 

електропостачання, 

водопровід 

709.6 

3 Татарбунарська міська 

рада  

Нерухоме майно комплекс 

  

Одеська область 

м. Татарбунари 

вул. Армійська, 5 

Розміщення  

органів 

виконавчої влади 

Колишні приміщення 

районної ради в 

наявності 

електропостачання, 

водопровід 

299,5 

4 Татарбунарська міська 

рада  

Нерухоме майно Будівлі та 

споруди 

  

Одеська область 

м. Татарбунари 

вул. Центральна, 36 

Розміщення  

органів пробації 

приміщення 

розташоване на 2 –му 

поверсі 2 х поверхового 

будинку, в наявності 

електропостачання, 

водопровід 

42,3 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                         О.В.Лєсніченко



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

                                       Р І Ш Е Н Н Я 
третя 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 

 
 
 

від 22 грудня 2020 року 

№ 36 – VIІI 
  

 

 

 

 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням міської ради 

від 22 грудня 2020 року 

№ 36 – VIІI 
 

 
 
 

Татарбунарський міський 

голова  

А.П. Глущенко  

м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

                                    ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

       «БЕСАРАБІЯ» 

Код ЄДРПОУ 38012405  

 

      (нова редакція) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

м. Татарбунари 



1. Загальні положення 
 

1.1 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕСАРАБІЯ» - комунальне 

підприємство, засноване Татарбунарською міською радою Одеської області ( 

далі – Засновник ) для досягнення мети, виконання завдань, поставлених цим 

статутом (далі – Статут). КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» засновано на базі 

відокремленої частини комунальної власності громади міста Татарбунари.  
1.2 Управління КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» здійснює виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради (далі-виконком).  
1.3 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «БЕСАРАБІЯ» здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, 

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським, 

Цивільним кодексами України, нормативними актами центральних органів 

виконавчої влади, іншими законодавчими, нормативно-правовими актами 

України, рішеннями Татарбунарської міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови.  
1.4 Найменування комунального підприємства:    
1.4.1.Повне:  
1.4.1.1. Українською мовою:  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «БЕСАРАБІЯ»  
1.4.2. Скорочене:  
1.4.2.1. Українською мовою:  

 КП «БЕСАРАБІЯ» 

1.5. Юридична адреса КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» (далі в тексті – КП 

«БЕСАРАБІЯ») 
 
         68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Центральна, 36. 
 

1.6. КП «БЕСАРАБІЯ» є юридичною особою. Права і обов’язки 
юридичної особи набуваються з дня державної реєстрації.  

1.7. КП «БЕСАРАБІЯ» може вести самостійний баланс, мати 

розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку зі своїм 
найменуванням, інші реквізити юридичної особи.  

1.8. КП «БЕСАРАБІЯ» несе відповідальність перед кредиторами за 

своїми зобов’язаннями, майном, належним йому на праві власності, відповідно 

до чинного законодавства України.  
1.9. КП «БЕСАРАБІЯ» не несе відповідальність за зобов’язаннями 

Засновника, та держави. Засновник та держава не несуть відповідальність за 
зобов’язаннями КП «БЕСАРАБІЯ»  

1.10. КП «БЕСАРАБІЯ» має право укладати угоди, набувати майнові та 

особисті немайнові права, виконувати функцію Замовника нести обов’язки, бути 

позивачем та відповідачем в судах, може мати інші права та обов’язки, 



передбаченні діючим законодавством України щодо комунального 

господарства. Реалізація конкретних прав чи обов’язків, не передбачених цим 

Статутом, повинна бути узгоджена з Засновником, виконавчим комітетом 

Татарбунарської міської ради, міським головою.  
1.11. Для виконання покладених на КП «БЕСАРАБІЯ» завдань йому 

надається право:  
1.11.1. Одержувати від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб тощо, незалежно від форм 
власності та підпорядкування, інформацію (відомості), необхідні для роботи, 

виконання статутних завдань, а також завдань Засновника, виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради, міського голови;  

1.11.2. Інформувати Засновника, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради, міського голову про стан виконання статутних завдань, а також 
завдань Засновника, виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, 

міського голови та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;  
1.11.3. Брати участь у роботі Засновника, виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради, міського голови ( нарадах, комісіях тощо) в 

частині, що стосується статутної діяльності КП «Бесарабія»;  
1.11.4. На реалізацію інших прав, які необхідні для досягнення мети, 

основних завдань діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» відповідають предмету 
діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» не суперечать законодавству України та Статуту;  

1.11.5. Отримувати субсидії та поточні трансферти з міського 

бюджету для реалізації основних завдань статутної діяльності КП 

«БЕСАРАБІЯ». 

 

  2. Мета, основні завдання та предмет діяльності КП 

«БЕСАРАБІЯ» 
 
2.1. КП «БЕСАРАБІЯ» створено з метою ефективного управління 

об’єктами, які є комунальною власністю громади міста Татарбунари, зокрема: 

2.1.1. Удосконалення та планування капіталовкладень, забезпечення 
найбільш ефективного їх використання та освоєння;  

2.1.2. Забезпечення виконання планів будівництва та освоєння 

капіталовкладень; 
2.1.3. Впровадження найбільш прогресивних проектних рішень при 

плануванні та будівництві об’єктів капітального будівництва.  
2.2 Основними завданнями КП «БЕСАРАБІЯ» є:  
2.2.1. Технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом 

капітальних споруд;  
2.2.2. Виконання окремих видів проектно-кошторисних робіт; 
2.2.3. Надання посередницьких послуг населенню; 

2.2.4. Технічне опрацювання документів, проектно-кошторисної 
документації стосовно будівництва капітальних споруд;  

2.2.5. Виконання окремих функцій управління об’єктами комунальної 

власності громади міста Татарбунари, у тому числі виконання функцій 



Замовника щодо об’єктів комунальної власності Татарбунарської міської ради 
(за дорученням Засновника).  

2.2.6. Проведення  аварійно-  ремонтних  та  інших  видів  робіт  на  

водопровідних  та  
каналізаційних мережах міста Татарбунари. 
2.2.7 Проведення поточних ремонтих робіт  об’єктів комунальної 

власності Татарбунарської міської ради  
2.3 У відповідності до мети та завдань КП «БЕСАРАБІЯ» предметом 

його діяльності є:  
2.3.1. На підставі нормативних документів Засновника реалізація окремих 

повноважень стосовно володіння, користування об’єктами права комунальної 

власності громади міста Татарбунари, в тому числі виконання майнових 
операцій, як передача об’єктів права у постійне та тимчасове користування 

юридичним та фізичним особам (зокрема, в оренду, безоплатне користування 
тощо), встановлення умов використання та фінансування об’єктів, що 

приватизуються або муніципалізуються;  
2.3.2. Розробка комплексних, перспективних та річних планів будівництва, 

участь у їх  
розгляді, представлення та погодження планів у відповідних органах; 
 2.3.3. Погодження термінів видачі проектно-кошторисної документації, 

здійсненняконтролю за виконанням комплексної технічної документації; 
2.3.4. Забезпечення у встановленому порядку експертизи проектно-

кошторисної документації та внесення її на затвердження;  
2.3.5. Здійснення обліку технічної та іншої документації; 

2.3.6. Розробка спільно з підрядними, будівельними, 

пусконалагоджувальними та іншими спеціалізованими організаціями планів 

підрядних робіт та укладання з ними відповідних договорів; 
2.3.7. Вирішення у встановленому порядку усіх технічних питань, що 

виникають в процесі проектування та будівництва;  
2.3.8. Контроль за якістю будівництва та ремонту об’єктів, які належать до 

комунальної власності громади міста Татарбунари, вжиття заходів щодо 

усунення виявлених недоліків;  
2.3.9. Здійснення контролю за впровадженням нових будівельних 

технологій при будівництві або реконструкції об’єктів, які належать до 
комунальної власності громади міста Татарбунари;  

2.3.10. Розробка спільно з зацікавленими особами перспективних та 

поточних планів матеріально-технічного забезпечення будівництва з 

урахуванням потреб у матеріалах та обладнанні; 

2.3.11. Організація у встановленому порядку прийняття до 
експлуатації закінчених будівельних об’єктів, підготовка документації та участь 

у комісіях з прийняття об’єктів до експлуатації  
2.3.12. Складання статистичної звітності про результати виконання 

планів будівництва; 
2.3.13. Здійснення підбору та підвищення професійності інженерно-

технічних працівників та спеціалістів; 
2.3.14. На підставі замовлень як фізичних, так і юридичних осіб:  



2.3.14.1.Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

та поточний ремонт, розширення та реконструкцію будівель та споруд;  
2.3.14.2.Здійснення прив’язки до місцевих умов типових та окремих 

проектів будівель, надання інших видів технічних послуг, пов’язаних з 
будівництвом та реконструкцією споруд; 

2.3.15. Виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва; 

2.3.16. Виготовлення  схем благоустрою території міста; 

2.3.17. Обслуговування комунальної власності Татарбунарської міської 

ради; 

2.3.18.  Підготовка інвестиційних проектів, програм, заявок, супровід іх 

реалізації на території міської ради; 

 
3.Порядок утворення статутного фонду та формування майна 

 
3.1. Майно КП «БЕСАРАБІЯ» становлять основні засоби та оборотні 

кошти, виробничі і невиробничі фонди, інші цінності, відображенні в його 

самостійному балансі.  
3.2. Майно, що є комунальною власністю громади міста Татарбунари і 

передається до КП «БЕСАРАБІЯ», закріплюється за ним на праві 

господарського відання. 

3.3. КП «Бесарабія» є власником майна: 
переданого йому Засновником у власність; 

набутого у власність іншим способом, не запереченим законодавством. 
3.4. Джерелами формування майна КП «БЕСАРАБІЯ» можуть бути: 

 грошові та матеріальні внески Засновника; 

 доходи, одержані від надання послуг, інших видів господарської 

діяльності; 

 доходи, надані банківськими установами та іншими кредиторами; 

 капітальні вкладення і дотації з бюджетів;  
 майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законодавством порядку;  
 безоплатні внески громадян, юридичних осіб; 

 інші джерела, не заборонені законодавством України. 
3.5. Первісний внесок в статутний фонд КП «БЕСАРАБІЯ» формується 

за рахунок коштів та (або) майна, належних Засновнику, а також може 
формуватися за рахунок належних Засновнику прав щодо майна, інших прав, 

належних Засновнику.  
3.6. Відчуження майна, належного КП «БЕСАРАБІЯ» здійснюється 

після погодження з Засновником. 

 

 

      4.Права та обов’язки КП «БЕСАРАБІЯ». 
 
           4.1.Права КП «БЕСАРАБІЯ»: 



 КП «БЕСАРАБІЯ» самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію 

та основні напрямки розвитку відповідно до завдань, поставлених 

Засновником, виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради, 

міським головою а також на підставі науково-технічних прогнозів, 

кон’юнктури ринку відповідних послуг, економічної доцільності та 

ефективності; 

 КП «БЕСАРАБІЯ» реалізує послуги за цінами, що формуються відповідно 

до умов економічної доцільності, та погодженими з Засновником, 
виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради, міським головою;  

 КП «БЕСАРАБІЯ» має право за погодженням з Засновником 
розпоряджатися майном.  

 КП «БЕСАРАБІЯ» має право за погодженням з Засновником, виконавчим 
комітетом Татарбунарської міської ради, міським головою виступати 

замовником інших об’єктів будівництва, незалежно від форм власності.  
4.2.Обов’язки КП «БЕСАРАБІЯ»: 

 Приймає до виконання поставленні йому в установленому законодавством 
України, цим Статутом порядку замовлення та завдання, враховує їх при 

формуванні планів, визначенні перспектив діяльності та при виборі 
контрагентів;  

 Здійснює будівництво, реконструкцію та оновлення матеріальної бази;  
 Забеспечує опанування новими методами управління майном; 

 Здійснює безпосередньо оперативну діяльність для досягнення мети та 
виконання завдань, які стоять перед КП «БЕСАРАБІЯ». 

 

     5.Органи управління і контролю, їх компетенція 
 
            5.1.Безпосереднє управління та оперативне керівництво КП 

«БЕСАРАБІЯ» здійснює директор (далі – Директор). 

            5.2.Директора призначає міський голова відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

5.3.Директор 

 є підзвітним перед Засновником, виконавчим комітетом Татарбунарської 

міської ради, міським головою;  
 несе повну відповідальність за стан господарської діяльності КП 

«БЕСАРАБІЯ»; 

 діє без довіреності від імені КП «БЕСАРАБІЯ», представляє його в усіх 

установах та організаціях;  
 розпоряджається коштами і майном відповідно до чинного законодавства; 

 укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки;  
 формує поточні виробничі та фінансові плани, несе відповідальність за їх 

виконанням; 

 укладає трудові договори з працівниками, здійснює прийом на роботу; 

 затверджує правила трудового розпорядку та посадові інструкції в КП 

«БЕСАРАБІЯ»; 

 заохочує працівників у відповідності до чинного законодавства; 



 накладає стягнення на працівників у відповідності з законодавством; 

 здійснює інші повноваження, передбаченні чинним законодавством 
України стосовно керівника комунального підприємства.  
5.4.Засновник, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, міський 

голова мають право здійснювати перевірки діяльності КП «БЕСАРАБІЯ».  
5.5.Засновник, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, міський 

голова (їх органи, посадові особи за дорученням):  
- одержують інформацію про діяльність КП «БЕСАРАБІЯ». 

5.6. Засновник стосовно КП «БЕСАРАБІЯ»: 

 приймає рішення про реорганізацію КП «БЕСАРАБІЯ». Виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради: 

 здійснює контроль за діяльністю КП «БЕСАРАБІЯ». Міський голова 

стосовно КП «БЕСАРАБІЯ»: 

 затверджує кошторис витрат на утримання КП  «БЕСАРАБІЯ»; 

 затверджує штатний розпис; 

 здійснює інші, передбачені законодавством повноваження стосовно особи, 

яка здійснює управління підприємством.  
                 5.7.Контроль за діяльністю з боку трудового колективу може 

здійснюватись на умовах, визначених колективним договором, а також через 

профспілкову організацію. 
 

6.Господарська та соціальна діяльність. 
 

6.1. КП «БЕСАРАБІЯ» є самостійним при здійснені безпосередньої 

господарської діяльності. 
6.2.Відносини КП «БЕСАРАБІЯ» з іншими підприємствами, 

організаціями, установами, фізичними особами будуються на договірній основі.  
6.3.Інші питання господарської діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» 

вирішуються у відповідності до вимог чинного законодавства України.  
6.4. У разі зміни Директора обов’язковим є проведення ревізії фінансово – 

господарської діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» в порядку, передбаченому законом. 
 

7. Умови реорганізації та ліквідації 
 

7.1.Припинення діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» здійснюється шляхом його 

реорганізації, ліквідації та в інших випадках та порядку, визначених чинним 
законодавством України.  

7.2.Реорганізація КП «БЕСАРАБІЯ» (злиття, приєднання, розділ, 

виділення, перетворення) здійснюються за рішенням Засновника.  
7.3.Ліквілація КП «БЕСАРАБІЯ» здійснюється ліквідаційною комісією, 

яка створюється Засновником, та відбувається в порядку, що визначається 
законодавством України та Засновником.  

7.4. Ліквідація КП «БЕСАРАБІЯ» за рішенням суду здійснюється в 

порядку, визначеному законодавством України  
7.5.Майно, що залишається після ліквідації КП «БЕСАРАБІЯ», 

розподіляється за рішенням Засновника. 



 
8. Інші положення 

 
8.1.Зміни до Статуту вносяться за рішенням Засновника і підлягають 

державній реєстрації. 
 8.2.Цей Статут складено в чотирьох оригінальних примірниках, один з 

яких зберігається воргані державної реєстрації, другий – у Засновника, третій – 
в виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради, четвертий – в КП 

«БЕСАРАБІЯ». Інші екземпляри є копіями. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
третя  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: 

 

1.Затвердити статут КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» у новій редакції (додається). 

 

2. 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 

 
від 22 грудня 2020 року 

№ 37 – VIІI 
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Рішення Татарбунарської  

міської ради від 22 грудня 2020р 

№ 37-VIII 
 

 

Татарбунарський міський голова  
      А.П. Глущенко  

                                                                   м. п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

                                    ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
                                              «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» 

Код ЄДРПОУ 31378219 

 

      (нова редакція) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Татарбунари 
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1. Загальні положення 
 

1.1 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» - 

комунальне підприємство, засноване Татарбунарською міською радою Одеської 

області ( далі – Орган управління майном ) для досягнення мети, виконання 

завдань, поставлених цим статутом (далі – Статут). КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» засновано на базі відокремленої частини 

комунальної власності громади міста Татарбунари.  
1.4 Управління КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» здійснює 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради (далі-виконком).  
1.5 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» ( далі – підприємство ) здійснює свою 

діяльність згідно з Конституцією України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Господарським, Цивільним кодексами України, 

нормативними  
актами центральних органів виконавчої влади, іншими законодавчими, 

нормативно-правовими актами України, рішеннями Татарбунарської міської 

ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.  
1.4 Найменування комунального підприємства:    

1.4.1.Повне:  
1.4.1.1. Українською мовою:  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК»  
1.4.3. Скорочене:  
1.4.2.1. Українською мовою:  

 КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» 

1.5. Юридична адреса КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» (далі в 

тексті – КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК») 
 

68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Степова, 3. 
 

1.9. КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» є юридичною особою. Права і 

обов’язки юридичної особи набуваються з дня державної реєстрації.  
1.10. КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» може вести самостійний баланс, 

мати розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку зі своїм 

найменуванням, інші реквізити юридичної особи.  
1.11. КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» несе відповідальність перед 

кредиторами за своїми зобов’язаннями, майном, належним йому на праві 

власності, відповідно до чинного законодавства України.  
1.9. КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» не несе відповідальність за 

зобов’язаннями Засновника, та держави. Засновник та держава не несуть 

відповідальність за зобов’язаннями КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК»  



1.10. КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» має право укладати угоди, набувати 

майнові та особисті немайнові права, виконувати функцію Замовника нести 

обов’язки, бути позивачем та відповідачем в судах, може мати інші права та 

обов’язки, передбаченні діючим законодавством України щодо комунального 

господарства. Реалізація конкретних прав чи обов’язків, не передбачених цим 

Статутом, повинна бути узгоджена з Засновником, виконавчим комітетом 

Татарбунарської міської ради, міським головою.  
1.12. Для виконання покладених на КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» 

завдань йому надається право:  
1.11.1. Одержувати від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб тощо, незалежно від форм 

власності та підпорядкування, інформацію (відомості), необхідні для роботи, 

виконання статутних завдань, а також завдань Засновника, виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради, міського голови;  
1.11.2. Інформувати Засновника, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради, міського голову про стан виконання статутних завдань, а також 

завдань Засновника, виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, 

міського голови та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;  
1.11.3. Брати участь у роботі Засновника, виконавчого комітету 

Татарбунарської міської  
ради, міського голови ( нарадах, комісіях тощо) в частині, що стосується 

статутної діяльності КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК»;  
1.11.6. На реалізацію інших прав, які необхідні для досягнення мети, 

основних завдань діяльності КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» відповідають 

предмету діяльності КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» не суперечать 

законодавству України та Статуту;  
1.11.7. Отримувати субсидії та поточні трансферти з міського 

бюджету для реалізації основних завдань статутної діяльності КП 

«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

 

2. Мета, основні завдання та предмет діяльності    

  КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» 
 

  

     2.1 Підприємство створене з метою забезпечення виконання міських та 

загальнодержавних заходів з реформування, розвитку та утримання житлово-

комунального господарства, здійснення діяльності в сфері водопостачання та 

водовідведення та іншої господарської діяльності: комунальних послуг- 

результат господарської діяльності, спрямований на задоволення потреби 

фізичної або юридичної особи у забезпеченні холодною водою, 

водовідведенням а також вивезенням побутових відходів у порядку, 

встановленому законодавством; будівельно монтажних робіт; ремонтно-

будівельних робіт; надання послуг міському населенню та іншим суб’єктам  
будь-якої форми власності. 



Підприємство здійснює не заборонену чинним законодавством України 

господарську діяльність в інтересах територіальної громади міста Татарбунари  

та інтересах Засновника спрямовану на досягнення економічних і соціальних 

результатів, бере участь у реалізації соціально-економічної політики міста, 

розробці, реалізації та супроводі інвестиційних програм та проектів, взаємодія з 

органами державної влади і місцевого самоврядування, органами влади 

іноземних держав, міжнародними організаціями, підприємствами, установами, 

організаціями усіх форм власності, в тому числі із іноземними, іншими 

суб’єктами інвестиційної діяльності з питань залучення і просування інвестицій 

на територію міста Татарбунари, а саме: 
. 

     2.2 Основними напрямками діяльності Підприємства є: 

- забір, очищення та постачання води; 

- каналізація, відведення й очищення стічних вод; 

- безперебійне забезпечення послугами централізованого постачання холодної 

води та централізованого водовідведення населення м. Татарбунари та 

навколишніх населених пунктів, а також інших споживачів; 

- розвиток і вдосконалення надання послуг централізованого постачання 

холодної води та централізованого водовідведення; 

- збирання та оброблення стічних вод; 

- здійснення встановлення, ремонту та заміни засобів обліку води; 

- вирішення питань щодо реконструкції та розширення діючих мереж 

водопостачання та водовідведення; 

- розробка перспективних планів та проектів водопостачання м. Татарбунари та 

навколишніх населених пунктів; 

- видача технічних умов та погодження проектів будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів водопроводу та каналізації; 

- експлуатація і проведення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних 

робіт устаткування мереж водопроводу та каналізації; 

- проведення інших робіт, пов’язаних з наданням послуг централізованого 

постачання холодної води та централізованого водовідведення; 

- діяльність в сфері каналізаційних систем та установок для очищення стічних 

вод, де відбувається збирання, очищення, оброблення та розподілення стічних 

вод. 

-будівельні та монтажні роботи; 

- проектні роботи ; 

- інжинірингові роботи; 

-утримання міського сміттєзвалища; 

- вивезення побутових відходів і сміття; 

- утримання міського кладовища; 

- технічні випробування та дослідження систем водопостачання та 

водовідведення; 

-  благоустрій та естетичне оформлення будівель та споруд; 

- виконання замовлень на виготовлення столярних виробів; 

- виготовлення металоконструкцій металевих виробів; 

- ремонт водонапірної системи; 



- благоустрій вулиць; 

- надання побутових послуг населенню; 

- забезпечення населення паливом та іншими енергоносіями; 

- торгівельна діяльність у сфері оптової торгівлі; 

- виготовлення продовольчих та непродовольчих товарів; 

- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів 

кольорових та чорних металів ; 

- надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів. 

Діяльність, яка передбачає одержання ліцензій/ дозволів/, здійснюється  

Підприємством  після отримання відповідних ліцензій ( дозволів). 

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМТСВА 
 

3.1 Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи 

Підприємство 

набуває з дня його державної реєстрації. 

3.2 Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного 

законодавства України та цього статуту. 

3.3 Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших 

об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить 

антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України. 

3.4 Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний,  та 

інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Підприємство 

може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного 

законодавства. 

3.5 Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах 

належного йому майна згідно з чинним законодавством. 

Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями держави та Органу 

управління майном. 

3.6 Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті 

немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, 

арбітражному суді та третейському суді. 

3.7 Підприємство веде військово-облікову роботу згідно з законодавством 

України. 

 

 

 

 

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА 

 

4.1 Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також 

цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.  

4.2 Майно Підприємства є комунальною власністю, яке передається 

безкоштовно Органом Управління майном, для використання та експлуатації на 

праві повного господарського відання. 



Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, 

користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи 

щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству  та цьому 

статуту. 

4.3 Джерелами формування майна Підприємства є: 

- майно, передане йому органом управління; 

- доходи, одержані від надання послуг, виконання робіт, реалізації продукції, а 

також від інших видів фінансово-господарської діяльності; 

- доходи від цінних паперів; 

- кредити банків та інших кредиторів; 

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, і 

громадян; 

- придбання майна іншого підприємства, організації; 

- інше майно набуте на підставах, не заборонених законодавством. 

4.4. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені 

за Підприємством, здійснюється за погодженням з Органом управління майном 

у порядку, що встановлений чинним законодавством. 

Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються 

виключно на інвестиції Підприємства і є комунальною власністю. 

4.5 Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного 

законодавства підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам 

устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші цінності, які йому належать, 

а також списувати їх з балансу. 

4.6 Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими 

природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного 

законодавства. 

4.7 Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав 

громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються 

Підприємству за рішенням суду або арбітражного суду. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

5.1 Права Підприємства 

5.1.1 Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та 

основні напрямки свого розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та 

пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної 

ситуації. 

5.1.2 Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва 

за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у 

випадках передбачених законодавством України, - за фіксованими державними 

цінами. 

5.1.3 Підприємство  має право на випуск цінних паперів та реалізацію їх 

юридичним особам і громадянам України та інших держав у відповідності з 

чинним законодавством . 



Підприємство може придбати цінні папери юридичних осіб України та інших 

держав, випускати, реалізувати та купувати цінні папери відповідно до 

законодавства України. 

5.1.4 Підприємство вправі створювати філіали, представництва, відділення та 

інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних розрахункових 

рахунків і затверджує Положення про них. 

 

5.2 Обов’язки Підприємства 

5.2.1 При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно 

враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні 

зобов’язання. 

5.2.2 Підприємство: 

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним 

законодавством; 

- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних 

фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей  та як 

найшвидше введення в дію придбаного обладнання; 

- здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню 

виробництва; 

- придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ 

незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб; 

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання 

законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, 

соціального страхування; 

- здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з 

метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої 

праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і 

раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з 

працівниками Підприємства; 

- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища 

раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки. 

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього 

середовища, його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або 

припинена відповідно до чинного законодавства. 
 

6.УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО 

КОЛЕКТИВУ 

 

6.1 Управління Підприємством здійснює його керівник-директор. 

6.2 Призначення директора здійснюється органом управління майном, шляхом 

призначення. Підприємство самостійно вирішує питання діяльності 

Підприємства за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції Органу 

управління майном та інших органів управління даного Підприємства. 

Директор Підприємства: 

- несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства; 



- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах 

та організаціях; 

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства; 

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів. 

Орган управління майном не має права втручатися в оперативну і господарську 

діяльність Підприємства. 

6.4 Компетенція Органу управління майном: 

- одержання інформації про діяльність підприємства; 

- прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства; 

-дає згоду на відчуження основних фондів Підприємства. 
 

 

7.ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності Підприємства є прибуток/доход/. 

7.2 Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат , витрат на оплату праці, оплати 

відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України 

податків та інших платежів до бюджету, залишається у Підприємства і 

використовується відповідно до цього статуту. 

Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, 

одержаного в результаті його господарської діяльності. 

Директор Підприємства обирає форми і системи сплати праці, встановлює 

працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових 

окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених 

колективним договором. 

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого 

законодавством України мінімального розміру заробітної плати. 

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства 

визначаються Татарбунарською міською радою. 

7.3 Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства в 

прибуток/доход/, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу 

цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу 

підприємства, організацій, громадян та інші надходження, включаючи 

централізовані капітальні вкладення та кредити. 

7.4 Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі 

договорів. 

7.5 Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним 

законодавством України. 
 

8.ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 

 



8.1 Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів 

своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому 

порядку та обсязі до органів державної статистики. 

8.2 перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Підприємства і 

завершується 31 грудня цього ж року, наступні Фінансові роки визначаються 

відповідно до Календарних. 

8.3 Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за 

дотримання порядку та достовірності обліку та звітності. 
 

9. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМТСВА 

 

9.1 Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 

реорганізації  (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або 

ліквідації. 

Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Органа управління 

майном. 

9.2 При реорганізації підприємства уся сукупність  його прав та обов’язків 

переходить до правонаступника. 

9.3 Підприємство може бути ліквідовано: 

- за рішенням Органу управління майном; 

- на підставі рішення суду у випадку визнання Підприємства банкрутом. 

9.4 Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Органом управління 

майном ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Підприємства за рішенням 

суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим органом. 

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по 

управлінню Підприємством. 

Про початок ліквідації Підприємства та про строк подання заяв про претензії до 

нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних друкованих видань. 

9.5 ліквідаційна комісія оцінює наявне майно підприємства, визначає його 

кредиторів та дебіторів, розраховується з ними , вживає заходів щодо сплати 

боргів підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його 

органу, що призначив ліквідаційну комісію. 

9.6 При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства України. 

9.7 Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що 

припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного 

реєстру. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
третя 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 
 
 

22 грудня 2020 року  

№  38-VIIІ 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення 

Татарбунарської міської ради від 

22 грудня 2020 р. №  38-VIIІ 
 
 
 

Татарбунарський міський 

голова  

А.П. Глущенко  

М.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

м. Татарбунари 



1. Загальні положення 
 

1.1 Управління майном комунальної власності та забезпеченя благоустрою в 

місті – є виконавчим органом Татарбунарської міської ради, є підконтрольним, 

підзвітним, підпорядкованим її виконкому, є бюджетною неприбутковою 

організацією. Має самостійний баланс, рахунки, печатку та штамп.  
1.6 Управління майном комунальної власності та забезпеченя благоустрою в 

місті -  здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським, Цивільним кодексами 

України, нормативними актами центральних органів виконавчої влади, іншими 

законодавчими, нормативно-правовими актами України, рішеннями Татарбунарської 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.  
1.4 Найменування комунального підприємства:    

1.4.1.Повне:  
1.4.1.1. Українською мовою:  
УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ В МІСТІ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ.  

1.4.4. Скорочене:  
1.4.2.1. Українською мовою:  

 УМКВ 

1.5. Юридична адреса УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ В МІСТІ (далі в тексті – 

Управління) 
 

68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Центральна, 50Б. 
 

 

  2. Мета, основні завдання та предмет діяльності Управління 
 
2.2. Управління створено з метою проведення робот по благоустрою в місті, 

зокрема: 

2.1.4. Підмітання, збирання та транспортування вуличного сміття;  
2.1.5. Благоустрій вулиць міста, парків, скверів,  тротуарів; 
2.1.6. Утримання в належному санітарному стані берегової смуги річки 

Фонтанка, каналів водовідведення (покіс та прибирання сміття); 
2.1.7. Утримання в належному стані зупинок міського транспорту по вулицям 

міста; 
2.1.8. Утримання в належному санітарному стані колодязів громадського 

користування  та історичних пам’ятників, пам’ятних місць; 
2.1.9. Відновлення вуличного освітлення та його експлуатація в місті; 

2.1.10. Здійснення контролю за площами міста зокрема паркуванням на 
них; 

2.1.11. Виконання інших робіт передбачених розпорядженням міської 
ради, міського голови та рішення сесії.  

2.1.12. Ремонт тротуарів  
 

 
3.Порядок утворення статутного фонду та формування майна 



 
3.7. Майно Управління становлять основні засоби та оборотні кошти, 

виробничі і невиробничі фонди, інші цінності, відображенні в його 

самостійному балансі.  
3.8. Майно, що є комунальною власністю громади міста Татарбунари і 

передається до Управління, закріплюється за ним на праві господарського 

відання. 
3.9. Управління є власником майна: 

переданого йому Засновником у власність; 
набутого у власність іншим способом, не запереченим законодавством. 

3.10. Джерелами формування майна Управління можуть бути: 

 грошові та матеріальні внески Засновника; 

 капітальні вкладення і дотації з бюджетів;  
 майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законодавством порядку;  
 безоплатні внески громадян, юридичних осіб; 

 інші джерела, не заборонені законодавством України. 
3.11. Первісний внесок в статутний фонд Управління формується за рахунок 

коштів та (або) майна, належних Засновнику, а також може формуватися за рахунок 
належних Засновнику прав щодо майна, інших прав, належних Засновнику.  

3.12. Відчуження майна, належного Управління здійснюється після 
погодження з Засновником. 

 
 

      4.Права та обов’язки Управління. 
 
4.1.Права Управління: 

4.1.1.Одержувати інформаційні та довідникові дані і звітні документи в межах 

своєї компетенції від виконавчого комітету, організацій, установ та 

підприємств міста  
4.1.2 .Управління має право за погодженням з Засновником розпоряджатися 

майном.  
4.1.3.Управління утримується за рахунок бюджетних коштів в межах розмірів 

фінансування та штатного розпису в структурі управління затвердженого 
сесією ради  

            4.2.Обов’язки Управління: 
4.2.1.Приймає до виконання поставленні йому в установленому 

законодавством України, цим Статутом порядку замовлення та завдання, 
враховує їх при формуванні планів, визначенні перспектив діяльності та при 

виборі контрагентів;  
4.2.2.Здійснює будівництво, реконструкцію та оновлення матеріальної бази;  

 

 

     5.Органи управління і контролю, їх компетенція 
 
5.1.Безпосереднє управління та оперативне керівництво Управління здійснює 

начальник . 
5.1.1Начальника призначає міський голова відповідно до вимог чинного 

законодавства. 



5.2.Начальник 

 є підзвітним перед Засновником, виконавчим комітетом Татарбунарської 

міської ради, міським головою;  
 несе повну відповідальність за стан діяльності Управління; 

 діє без довіреності від імені Управління, представляє його в усіх установах та 

організаціях;  
 розпоряджається коштами і майном відповідно до чинного законодавства; 

 укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки;  
 формує поточні виробничі та фінансові плани, несе відповідальність за їх 

виконанням; 

 укладає трудові договори з працівниками, здійснює прийом на роботу; 

 затверджує правила трудового розпорядку та посадові інструкції в Управлінні; 

 заохочує працівників у відповідності до чинного законодавства; 

 накладає стягнення на працівників у відповідності з законодавством; 

 здійснює інші повноваження, передбаченні чинним законодавством України 

стосовно керівника комунального підприємства.  
5.3.Засновник, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, міський 

голова мають право здійснювати перевірки діяльності Управління.  
5.4.Засновник, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, міський 

голова (їх органи, посадові особи за дорученням):  
- одержують інформацію про діяльність Управління. 

5.5. Засновник стосовно Управління: 

 приймає рішення про реорганізацію Управління.  

 Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради: 

 здійснює контроль за діяльністю Управління. 

  Міський голова стосовно Управління: 

 затверджує кошторис витрат на утримання Управління; 

 затверджує штатний розпис; 

 здійснює інші, передбачені законодавством повноваження стосовно особи, яка 
здійснює управління підприємством.  
5.6.Контроль за діяльністю з боку трудового колективу може здійснюватись на 

умовах, визначених колективним договором, а також через профспілкову 

організацію. 
 
 

6. Умови реорганізації та ліквідації 
 

6.1.Припинення діяльності Управління здійснюється шляхом його 

реорганізації, ліквідації та в інших випадках та порядку, визначених чинним 
законодавством України.  

6.2.Реорганізація Управління (злиття, приєднання, розділ, виділення, 

перетворення) здійснюються за рішенням Засновника.  
6.3.Ліквілація Управління здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

створюється Засновником, та відбувається в порядку, що визначається 
законодавством України та Засновником.  

6.4. Ліквідація Управління за рішенням суду здійснюється в порядку, 
визначеному законодавством України  



6.5.Майно, що залишається після ліквідації Управління, розподіляється за 

рішенням Засновника. 
 

7. Інші положення 

 
7.1.Зміни до Статуту вносяться за рішенням Засновника і підлягають 

державній реєстрації. 
 7.2.Цей Статут складено в чотирьох оригінальних примірниках, один з яких 

зберігається воргані державної реєстрації, другий – у Засновника, третій – в 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради, четвертий – Управлінні. Інші 

екземпляри є копіями. 
 
 
 

___________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 третя сесія VIIІ скликання 

 

Про покладання окремих функцій адміністратора ЦНАП  виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради на старост сіл  та уповноваження старост сіл на 

вчинення нотаріальних дій на території Татарбунарської міської ради 

 
 Відповідно статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про адміністративні послуги», статей 1, 37 та 39 Закону України 

«Про нотаріат», у відповідності до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими 

особами органів місцевого самоврядування, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 11.11.2011 № 3306/5», 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  виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.  

       

            2. 2. Уповноважити посадових осіб Виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради на вчинення нотаріальних дій, що передбачені статтею 37 Закону 

України «Про нотаріат», а саме: 

    2.1. старосту ВОРОЖКА Миколу Івановича на території села Нерушай;  

   2.2. старосту  ГАЙДАРЖИ Івана Георгійовича сіл Дельжилер та Нова Олексіївка; 

    2.3. старосту  КОВАЛЬОВА Олега Миколайовича на території сіл Струмок та 

Спаське; 

    2.4. старосту НЯМЦУ Валентину Володимирівну на території села Глибоке; 

    2.5. старосту РУДЕНКО Аліну Миколаївну на території села Борисівка; 

    2.6. старосту ЧЕБАНЮКА Сергія Івановича на території села Баштанівка; 

    2.7.  старосту ШУЛЬГУ Юрія Миколайовича на території села Білолісся. 

 3. Зобов’язати посадових осіб, що зазначені у пункті 2 цього рішення, вчиняти 

нотаріальні дії у відповідності до положень Цивільного кодексу України,  Закону 

України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами 

органів місцевого самоврядування, що затверджений Наказом Міністерства юстиції 

України від 11.11.2011 № 3306/5. 

 

 4. 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 

 
22 грудня 2020 року 

№ 39-VIIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
третя 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  А.П. Глущенко 

 

22 грудня  2020 року 

№ 40-VIIІ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії 

Татарбунарської міської ради 

від 22 грудня 2020  року 

№ 40-VIIІ 

 

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 Закон України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» 

2. 01-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи 

3. 01-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи  

4. 01-04 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання 

5. 01-05 Внесення до паспорта громадянина України зміни назви 

вулиці 

6. 01-06 Видача довідки про склад сім’ї (про склад зареєстрованих 

у житловому приміщенні осіб) 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям» 

02. Паспортні послуги* 



7. 02-01 Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 

року) фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-

річного віку 

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 Оформлення та видача паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (у 

тому числі термінове оформлення) 

Закони України: «Про порядок виїзду з 

України і в’їзду в Україну громадян України» 

 

Закон України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» 

 

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 

9. 02-03 Оформлення та видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм вперше після 

досягнення 14-річного віку 

10. 02-04 Оформлення та видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта 

громадянина України у формі книжечки 

 

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 

виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 

замість втраченого або викраденого 

Закони України: «Про порядок виїзду з 

України і в’їзду в Україну громадян України» 

Закон України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» 

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 

14. 02-08 Оформлення та видача паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у 

зв’язку з обміном 

15. 02-09 Оформлення та видача паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 

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 Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх 

поновлення та анулювання 

18. 03-03 Державна реєстрація зміни імені  

19. 03-04 Державна реєстрація шлюбу 

20. 03-05 Державної реєстрації розірвання шлюбу 

21. 03-06 Державної реєстрації смерті 

04.Реєстрація нерухомості 

22. 04-01 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 



23. 04-02 Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) 

речових прав на нерухоме майно, іпотеки 

обтяжень» 

24. 
04-03 Скасування запису Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 

 

25. 
04-04 Внесення змін до записів Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

26. 
04-05 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 

29. 05-01 Державна реєстрація припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців» 

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). 

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 

- підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців» 

42. 05-14 Державна реєстрація фізичної особи - підприємця  

43. 05-15 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 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування). 

46. 05-18 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 

50. 06-01 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки 

(паю) 

Земельний кодекс України 

51. 06-02 Погодження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

Земельний кодекс України. 
Закон України «Про землеустрій» 

52. 06-03 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 

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 Прийняття рішення щодо продажу земельної ділянки після 
проведення експертної грошової оцінки 

Земельний кодекс України 

55. 06-06 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

56. 06-07 Прийняття рішення про включення земельної 

ділянки до переліку земельних ділянок комунальної 

власності, які пропонуються для продажу на земельних 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 



торгах (за зверненням особи) 

57. 06-08 Надання згоди на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання таких     

земельних ділянок  

Закон України «Про землеустрій» 

58. 06-09 Затвердження технічної документації: з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки у межах населених 

пунктів; - з економічної оцінки земель; - з бонітування 

ґрунтів 

Закони України «Про оцінку земель» 

Закон України «Про Державний земельний 

кадастр» 

59. 06-10 Надання у постійне користування або оренду земельної 

ділянки, що перебуває у комунальній власності 
Земельний кодекс України. 
Закон України «Про оренду землі» 

Закон України «Про державний земельний 

кадастр» 

60. 06-11 Продаж земельної ділянки комунальної власності (за 

зверненням особи) 

Закон України «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності» 

61. 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» 

62. 06-13 Передача земельної ділянки у користування за проектом 

землеустрою щодо її відведення 

Земельний кодекс України. 
Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

Закон України «Про оренду землі» 
63. 06-14 Поновлення договору оренди землі (договору оренди 

земельної ділянки), договору на право тимчасового 

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 

щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в 

одержанні в користування земельної ділянки 

Земельний кодекс України. 
Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

66. 06-17 Надання земельної ділянки у власність громадянину 

(громадянці), який (яка) зацікавлений в одержанні 

безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм 

безоплатної приватизації 

Закон України «Про землеустрій» 

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» 

70. 06-21 Припинення права власності на земельну ділянку або її 

частину у разі добровільної відмови власника на користь 

територіальної громади 

Земельний кодекс України 

 
Закон України «Про місцеве самоврядування в 



71. 06-22 Припинення права постійного користування земельною 

ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови 

землекористувача 

Україні» 

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 Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше 

сформованих земельних ділянок комунальної або 

державної власності 

75. 06-26 Встановлення обмеженого платного або безоплатного 

користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) 

Цивільний Кодекс України 

Земельний Кодекс України 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

76. 06-27 Надання права користування чужою земельною ділянкою 

для забудови (суперфіцію) 

77. 06-28 Видача довідки з державної статистичної звітності про 

наявність земель та розподіл їх за власниками земель, 

землекористувачами, угіддями 

Закон України «Про землеустрій» 

78. 06-29 Укладання договору щодо пайової участі в утриманні 
об’єкта благоустрою 

Закон України «Про благоустрій населених 

пунктів» 

79. 06-30 Припинення договору щодо пайової участі в утриманні 
об’єкта благоустрою 

80. 06-31 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 Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

82. 07-02 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

 

 

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» 

85. 
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 громадян, які 

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 з фонду житла для 

тимчасового проживання 

89. 07-09 Приватизація комунального житлового фонду Закон України «Про приватизацію 

державного 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 

стаття 27 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

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 

Закон України «Про місцеве самоврядування у 

Україні» 

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 місцеве самоврядування в 

Україні» 

 

Бюджетний кодекс України 

 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

98. 07-18 Надання одноразової матеріальної допомоги 

постраждалим від пожежі або стихійного лиха 

99. 07-19 Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

Другої світової війни, учасникам АТО (ООС) 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

Бюджетний кодекс України 

Закон  України «Про державну соціальну 
100. 07-20 Надання одноразової матеріальної допомоги соціально- 

незахищеним верстам населення 



101. 07-21 Надання матеріальної допомоги на поховання деяких 

категорій громадян 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

102. 07-22 Видача довідка в нотаріальну контору на оформлення 

спадщини 

«Порядок вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, затверджений наказом 

Міністерства юстиції від 22.02.2012 № 296/5 

103. 07-23 Видача копій, витягів з розпоряджень міського голови, 

рішень, прийнятих міською радою та виконавчим 

комітетом впродовж останніх 5 років 

 

104. 07-24 Надання витягу з протоколу сесії міської ради впродовж 

останніх 5 років 

 

105. 07-25 Надання рішення виконавчого комітету про затвердження 

висновку в Татарбунарський суд про доцільність 

призначення недієздатній особі опікуна 

 

106. 07-26 Видача витягу з протоколу засідання ради з опіки та 

піклування 

 

107. 07-27 Внесення змін до рішень сесії міської ради та її 

виконавчого комітету (у зв’язку з допущеною помилкою) 

 

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 Погодження подовження паспорту прив’язки на новий 

термін 

 



110. 07-30 Видача   довідки   про склад  сім'ї або зареєстрованих у 

житловому приміщенні/будинку осіб 

Порядок  видачі  довідок   про склад   сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб та актів обстеження 

матеріально-побутових умов  проживання сім'ї 

111. 07-31 Видача довідки для надання інших видів допомоги, для 

надання до нотаріуса, до Пенсійного фонду та інших 

потреб громадян 

Порядок  видачі  довідок   про склад   сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб та актів обстеження 

матеріально-побутових умов  проживання сім'ї 

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 

пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому 

паливі 

Порядок видачі довідок наявність у житловому 

приміщенні пічного опалення та/або кухонного 

вогнища на твердому паливі 

114. 07-34 Видача довідки про фактичне місце проживання (не 

проживання) особи на території міської ради за певною 

адресою 

Порядок  видачі  довідок   про склад   сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

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 

Порядок  видачі  довідок   про склад   сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб та актів обстеження 

матеріально-побутових умов  проживання сім'ї 

08. Соціальні послуги* 



116. 08-01 Монетизація одноразової натуральної допомоги 

“пакунок малюка” у 2020-2021 роках 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

29.07.2020 №744 «Деякі питання реалізації 

пілотного проекту з монетизації одноразової 

натуральної допомоги “пакунок малюка”» 

117. 
08-02 Призначення субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку 

надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово- 

комунальних послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива» (зі змінами) 

118. 08-03 Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого 

газу 

119. 08-04 Призначення соціальної допомоги та грошового 

забезпечення  на утримання дитини в сім'ї патронатного 

вихователя 

Постанова  Кабінету Міністрів України від 24 
вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини”  

 
120. 

08-05 Призначення грошової компенсації:  

інвалідам замість санаторно-курортної путівки та вартості 

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. 
08-07 Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки 

яких ухиляються від сплати аліментів або не мають 

можливості утримувати дитину або місце їх 

проживання невідоме 

Сімейний кодекс України 



123. 
08-08 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 

Закон України «Про почесні звання України» 

124. 
08-09 Надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сімꞌям»  

125. 
08-10 Надання державної допомоги  у зв’язку з вагітністю та 

пологами особам, які не застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування 

Закон України «Про державну допомогу 

сімꞌям з дітьми» 

126. 
08-11 Надання державної допомоги  при народженні дитини 

Закон України «Про державну допомогу 

сімꞌям з дітьми» 

127. 
08-12 Надання державної допомоги  при усиновленні дитини Закон України «Про державну допомогу 

сімꞌям з дітьми» 

128. 
08-13 Надання державної допомоги  на дітей одиноким 

матерям 

Закон України «Про державну допомогу 

сімꞌям з дітьми» 

129. 
08-14 Надання державної допомоги  на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування 

Закон України «Про державну допомогу 

сімꞌям з дітьми» 

130. 
08-15 Надання державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам» 

131. 
08-16 Надання державної соціальної допомоги 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» 

132. 
08-17 Надання державної соціальної допомоги на догляд Закон України «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю» 

133. 
08-18 Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи 

внаслідок психічного розладу, яка за висновком 

Закон України «Про психіатричну допомогу» 



лікарської комісії медичного закладу потребує 

постійного стороннього догляду, на догляд за нею 

134. 
08-19 Призначення щомісячної адресної грошової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат 

на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг 

Закон України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» 

135. 
08-20 Призначення  і виплата державної соціальної допомоги 

на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу 

та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 

дитиною"  

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 батькам-

вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних 

сім'ях за принципом "гроші ходять за 

дитиною"  

136. 
08-21 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 

Закон України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

137. 
08-22 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 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»  



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  

138. 
08-23 Видача направлення (путівки) інвалідам та/або дітям-

інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління 

Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту 

населення (регіонального та місцевого рівнів); 

Закон України “Про реабілітацію інвалідів 

України” 

139. 
08-24 Видача направлення на проходження обласної, центральної 

міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної 

експертної комісії для взяття на облік для забезпечення 

інвалідів автомобілем; 

Закон України “Про реабілітацію інвалідів 

України” 

140. 
08-25 Видача направлення на забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів 

Закон України “Про реабілітацію інвалідів 

України” 

141. 
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” 



142. 
08-27 Надання державної допомоги на дітей, які виховуються 

у багатодітних сім'ях 

Закон України “Про державну допомогу 

сім'ям з дітьми” 

 

09. Послуги Пенсійного фонду* 

143. 09-01 Надання довідкової інформації (номери телефонів, адреси 

органів Пенсійного фонду, режим роботи, порядок 

звернень на прийом, попередній запис на прийом тощо) 

Закон України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування» 

144. 09-02 Попередній запис на прийом до керівництва установи 
ПФУ 

 

145. 09-03 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. Постанови правління Пенсійного фонду 

України від 30.07.2015 року №13-1 «Про 
 
 

147. 09-05 Прийом замовлень на видачу довідок про перебування на 

обліку та індивідуальних відомостей про застраховану 

особу 

 

148. 09-06 Видача виготовлених довідок, індивідуальних відомостей 

149. 09-07 Допомога в заповненні та прийомі анкети на виготовлення 

пенсійного посвідчення. 

150. 09-08 Видача пенсійного посвідчення 

151. 09-09 Надання переліку документів, необхідних для призначення 

(перерахунку) пенсій, допомоги на поховання 

 

152. 09-10 Приймання документів для проведення попередньої оцінки 

права особи на призначення пенсії, її перерахунок 



153. 09-11 Прийом заяв  про  надання допомоги у витребуванні 

документів, для підтвердження страхового стажу, 

заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсій. 

154. 09-12 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; 

- 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 

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* 

 

156. 10-01 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

Стаття 38 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» 

 

157. 10-02 Видача рішення про передачу у власність, надання у 

користування земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній власності 

Статті 118, 122, 123, 124 Земельного кодексу 

України 

 



158. 10-03 Видача витягу з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 
  Статті 20, 23 Закону України «Про оцінку 

земель» 

 

159. 

10-04 Видача висновку про погодження документації із 

землеустрою  

Статті 186, 186-1 Земельного кодексу України 

 

160. 10-05 Виправлення технічної помилки у відомостях з державного 

земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його 

ведення, з видачею витягу 

Стаття 37 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» 

  

161. 10-06 Внесення до державного земельного кадастру відомостей 

про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються 

права суборенди, сервітуту з видачею витягу 

Стаття 29 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» 

  

162. 10-07 Надання відомостей з державного земельного кадастру у 

формі витягу з державного земельного кадастру про землі в 

межах території адміністративно – територіальних одиниць 

Стаття 38 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» 

 

163. 10-08 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі витягу з Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель 

Стаття 38 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» 

    

164. 10-09 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі довідок, що містять узагальнену інформацію про 

землі (території) 

Стаття 38 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» 



 

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

165. 10-10 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі викопіювань з картографічної основи Державного 

земельного кадастру  кадастрової карти (плану) 

Стаття 38 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» 

166. 10-11 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

про обмеження у використанні земель, встановлені 

законами та прийнятими відповідно до них нормативно – 

правовими актами, з видачею витягу 

Стаття 32 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» 

167. 10-12 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

(змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу 

Стаття 21 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» 

168. 10-13 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

(змін до них) про землі в межах територій адміністративно 

– територіальних одиниць з видачею витягу 

Стаття 32 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» 

169. 10-14 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з 

Державного земельного кадастру  

Стаття 24 Закону України “Про Державний 

земельний кадастр” 

170. 10-15 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з 

видачею витягу 

Стаття 28 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» 

171. 10-16 Видача відомостей з документації із землеустрою, що 

включена до Державного фонду документації із 

землеустрою   

Статті 32, 33 Закону України «Про землеустрій» 

172. 10-17 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі  копій документів, що створюються під час ведення 

Державного земельного кадастру  

Стаття 38 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» 





 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 третя сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду, за 

клопотанням Василькіна Володимира 

Костянтиновича, Татарбу-нарського сільського 

споживчого товариства та про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність за клопотаннями Крицької 

Алли Дмитрівни, Мустяци Ольги Афанасіївни, 

Полякової Тетяни Миколаївни 

 

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 проєкт землеустрою Василькіна Володимира 

Костянтиновича,  Татарбунарського сільського споживчого товариства,  Крицької 

Алли Дмитрівни, Мустяци Ольги Афанасіївни, Полякової Тетяни Миколаївни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

       1. Затвердити проєкт 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 5 (п’ять) років гр. Татарбунарському сільському споживчому товариству 

для будівництва та  обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, 

м. Татарбунари, вулиця Василя Тура, будинок 15и, з площею земельної ділянки 

0,0246 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0095. 

 

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

Татарбунарському сільському споживчому товариству для будівництва та  

обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, 

вулиця Василя Тура, будинок 15и, з площею земельної ділянки 0,0246 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0095. 

 

6.   Зобов`язати Татарбунарське сільське споживче товариство: 

6.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

6.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

6.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення особистого селянського господарства громадянам Крицькій 

Аллі Дмитрівні, Мустяці Ользі Афанасіївні, Поляковій Тетяні Миколаївні, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Білоліська сільська рада ( за 

межами населеного пункту), щодо земельних ділянок з кадастровими номерами 

5125080400:01:001:1038, 5125080400:01:001:1033, 5125080400:01:001: 

0998. 

 

8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Крицькій Аллі Дмитрівні за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, Білоліська сільська рада ( за межами 

населеного пункту), з площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 

5125080400:01:001:1038. 

 

9.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Мустяці Ользі Афанасіївні за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, Білоліська сільська рада ( за межами 

населеного пункту), з площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 

5125080400:01:001:1033. 

 

10.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Поляковій Тетяні Миколаївні за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, Білоліська сільська рада ( за межами 

населеного пункту), з площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 

5125080400:01:001:0998. 

 

11.   Зобов`язати Крицьку Аллу Дмитрівну, Мустяцу Ольгу Афанасіївну, 

Полякову Тетяну Миколаївну: 

11.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  



11.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

 

12. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

до відділу Держгеокадастру.  

 

13. 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  

         

22 грудня 2020 року. 

№ 41- VIIІ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
третя сесія VIІІ скликання 

 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за 

клопотанням Воробйової Лілії Георгіївни та в 

с.Борисівка  для передачі у власність за клопотанням 

Нямцу Клавдії Іванівни, Стоян Наталі 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, Нямцу Клавдії Іванівни,  

Стоян Наталі 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, село Борисівка, вулиця Нікульча Миколи, будинок 12, з 

площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0173. 

 

5. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Нямцу 

Клавдії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, село Борисівка, вулиця Нікульча Миколи, будинок 

12, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0173. 

 

6.   Зобов`язати гр. Нямцу Клавдію Іванівну: 

6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

6.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

6.4.Встановити адресну табличку з нумерацією будівлі. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Георгіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, село Борисівка, вулиця Новоселів, будинок 67, з площею 

земельної ділянки 0,2331 га, з кадастровим номером 5125080800:02:001:0410. 

 

8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Стоян 

Наталі Георгіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, село Борисівка, вулиця Новоселів, будинок 67, з 

площею земельної ділянки 0,2331 га, з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0410. 

 

9.   Зобов`язати гр. Стоян Наталю Георгіївну: 

9.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

9.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

9.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

9.4.Встановити адресну табличку з нумерацією будівлі. 

 

       10. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

до відділу Держгеокадастру.  

 



      11. 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  

         

22 грудня 2020 року. 

№ 42- VIIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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, 

Бондарюк Тетяни Георгіївни, Бондарюка Анатолія 

Никоновича 
  

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, Бондарюк Тетяни 

Георгіївни, Бондарюка Анатолія Никоновича, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Георгіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Миру, будинок 20, з площею 

земельної ділянки 0,0990 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0336. 

 

5. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Бондарюк 

Тетяні Георгіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Миру, будинок 20, з 

площею земельної ділянки 0,0990 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0336. 

 

6.   Зобов`язати гр. Бондарюк Тетяну Георгіївну: 

6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

6.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

6.4.Встановити адресну табличку з нумерацією будівлі. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатолію Никоновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Миру, будинок 20-а, з 

площею земельної ділянки 0,0733га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0337. 

 

8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Бондарюку 

Анатолію Никоновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Миру, будинок 20-а, з 

площею земельної ділянки 0,0733га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0337. 

 

9.   Зобов`язати гр. Бондарюка Анатолія Никоновича: 

9.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

9.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

9.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

              9.4.Встановити адресну табличку з нумерацією будівлі. 

 

             10. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

до відділу Держгеокадастру.  

 



            11. 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  

         

22 грудня 2020 року. 

№ 43- VIIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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  

         

22 грудня 2020 року. 

№ 44- VIIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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 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, адміністративно-територіального устрою 

та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

 
22 грудня 2020 року. 

№ 45- VIIІ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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 надання в 

оренду за клопотанням Кожухар Анатолія Петровича, 

Доніч Рими Михайлівни, Гроздєвої Віри Терентіївни, 

Савченка Віктора 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 Кожухар Анатолія Петровича, Доніч Рими Михайлівни, 

Гроздєвої Віри Терентіївни, Савченка Віктора Олександровича,  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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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



Михайлівні, Гроздєвій Вірі Терентіївні, Савченку Віктору Олександровичу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Садова, будинок 2а, з площею земельної ділянки 0,0819 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:0195. 

 

      5. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Доніч Римі 

Михайлівні, Гроздєвій Вірі Терентіївні, Савченку Віктору Олександровичу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Садова, будинок 2а, з площею земельної ділянки 0,0819 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:0195. 

 

     6.   Зобов`язати гр. Доніч Риму Михайлівну, Гроздєву Віру Терентіївну, Савченка 

Віктора Олександровича: 

     6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 

ділянку.  

    6.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

    6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

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

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

відділу Держгеокадастру.  

 

   8. 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  

 

22 грудня 2020 року. 

№ 46- VIIІ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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 

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, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

 
      22 грудня 2020 року. 

     № 47- VIIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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 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 37-б, 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 37-б, 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, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

         

      22 грудня 2020 року. 

     № 48- VIIІ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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 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, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

         

      22 грудня 2020 року. 

     № 49- VIIІ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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 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, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  
         

      22 грудня 2020 року. 

     № 50- VIIІ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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 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, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

         

      22 грудня 2020 року. 

     № 51- VIIІ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       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, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

Міський голова       А.П. Глущенко  
         

      22 грудня 2020 року. 

     № 52- VIIІ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       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, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

Міський голова       А.П. Глущенко  
         

      22 грудня 2020 року. 

     № 53- VIIІ 

 
 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       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, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

Міський голова       А.П. Глущенко  
         

      22 грудня 2020 року. 

     № 54- VIIІ 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       третя сесія VIІІ скликання 

 

Про припинення дії договорів оренди землі за 

клопотаннями: Вихристюк Ганни Кирилівни, 

Табачок Ганни Пилипівни, Шеремет Марії 

Петрівни, Романюк Ольги Петрівни, Папушоя 

Олени Василівни,  Плачинда Марії Пилипівни, 

Федорової Олени Олександрівни, Базан Лідії 

Омелянівни, Гладченка Сергія Арсентійовича, 

Лисої Ніни Василівни, Лисого Михайла 

Михайловича 
 

 

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, Табачок Ганни Пилипівни, Шеремет Марії 

Петрівни, Романюк Ольги Петрівни, Папушоя Олени Василівни,  Плачинда 

Марії Пилипівни, Федорової Олени Олександрівни, Базан Лідії Омелянівни, 

Гладченка Сергія Арсентійовича, Лисої Ніни Василівни, Лисого Михайла 

МихайловичаТатарбунарська 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. Припинити дію договору оренди землі від 13.11.2020 року № 302 (запис 

про державну реєстрацію від 19.11.2020 року № 39381828, № 39381788, № 

393381749, № 39381703, № 39381660) між гр. Табачок Ганною Пилипівною, 

Шеремет Марією Петрівною, Романюк Ольгою Петрівною, Папушоя Оленою 

Василівню,  Плачинда Марією Пилипівною та Татарбунарською міською 

радою, на земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:001:0216 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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



м. Татарбунари, вулиця Слов’янська, будинок 9, у зв’язку з набуттям права 

власності на житловий будинок іншою особою. 

 

3. Припинити дію договору оренди землі від 10.11.2020 року № 299 (запис 

про державну реєстрацію від 12.11.2020 року № 39239322) між гр. Федоровою 

Оленою Олександрівною, Базан Лідією Омелянівною та Татарбунарською 

міською радою, на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0073 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  площею 0,0406  га, за 

адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Соборна, будинок 34, у 

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

 

4. Припинити дію договору оренди землі від 13.11.2020 року № 301 (запис 

про державну реєстрацію від 13.11.2020 року № 39269848) між гр. Гладченко 

Сергієм Арсентійовичем та Татарбунарською міською радою, на земельну 

ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:005:0329 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вулиця 16 Вересня, будинок 14, у зв’язку з набуттям права 

власності на житловий будинок іншою особою. 

 

        5. Припинити дію договору оренди землі від 25.11.2020 року № 304 (запис 

про державну реєстрацію від 02.12.2020 року № 39524510) між гр. Лисою 

Ніною Василівною, Лисим Михайлом Михайловичем та Татарбунарською 

міською радою, на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0174 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  площею 0,1000  га, за 

адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Микити Лісового, будинок 

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

 

        6. Зобов’язати заявників надати державному реєстратору це рішення та 

додаткову угоду щодо припинення договору оренди землі. 

 

7.Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

8. 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  
         

      22 грудня 2020 року. 

     № 55- VIIІ 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       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, адміністративно-територіального устрою 

та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

 

      22 грудня 2020 року. 

     № 56- VIIІ 



                                                                     
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       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, адміністративно-територіального устрою 

та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

 

 22 грудня 2020 року. 

 № 57- VIIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       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, адміністративно-територіального устрою 

та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

 
      22 грудня 2020 року. 

     № 58- VIIІ 

 
 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       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, адміністративно-територіального устрою 

та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

 
      22 грудня 2020 року. 

     № 59- VIIІ 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       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.  
 

Міський голова       А.П. Глущенко  

 

      22 грудня 2020 року. 

     № 60- VIIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
        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, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  
         

      22 грудня 2020 року. 

     № 61- VIIІ 

   
 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
        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. 

 

2.   Зобов`язати Базан Олену Олександрівну та Соколову Людмилу 

Федорівну: 

2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

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, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

      22 грудня 2020 року. 

     № 62- VIIІ 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
        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. 

 

2.   Зобов`язати Котович Тетяну Миколаївну: 

2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

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, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

Міський голова       А.П. Глущенко  

         

      22 грудня 2020 року. 

     № 63- VIIІ 

   

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       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, адміністративно-територіального устрою 

та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  
         

      22 грудня 2020 року. 

     № 64- VIIІ 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
третя сесія VIІІ скликання 

 

Про поновлення дії договору оренди землі за 

клопотанням фізичної – особи підприємця Крайнюк 

Валентини Радіонівни, фізичної – особи підприємця 

Алєксєєнка Юрія Володимировича, фізичної особи-

підприємця Власенко Варвари Іванівни, акціонерного 

товариства комерційний банк «ПриватБанк»  

 

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, фізичної – особи підприємця 

Алєксєєнка Юрія Володимировича, фізичної особи-підприємця Власенко Варвари 

Іванівни, акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» 

(ідентифікаційний номер 14360570), 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. Поновити до 01.01.2022 року фізичній – особі підприємцю Алєксєєнко Юрію 

Володимировичу дію договору оренди землі від 06.05.2014 року № 193, на земельну 

ділянку комунальної власності, з цільовим призначенням адміністративне та 

виробниче призначення, В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель 

кредитно – фінансових установ, для експлуатації банківського модулю, площею 

0,0252 га, за адресою:Одеська область, м. Татарбунари, вул. Степова, 4-б. 

  

3.Поновити до 01.01.2022 року Акціонерному товариству Комерційному банку 

«Приватбанк» дію договору оренди землі від 17.08.2005 року, запис про реєстрацію 

від  23.08.2005 року №1440, на земельну ділянку комунальної власності, з цільовим 

призначенням адміністративне та виробниче призначення, В.03.09 для будівництва 

та обслуговування будівель кредитно – фінансових установ, для експлуатації 

банківського модулю, площею 0,0015 га, за адресою:Одеська область, м. 

Татарбунари, вул. Василя Тура, 15-д. 

 

4. Поновити до 25.03.2026 року дію договору оренди землі від 25.03.2011 року 

№ 1 (запис про державну реєстрацію: у відділі Держкомзему у Татарбунарському 

районі від 31.03.2011 року № 512501014000020, у держреєстрі речових прав від 



01.03.2016 року № 13625848) між фізичною особою – підприємцем Власенко 

Варварою Іванівною та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0074 для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі,  площею 0,0009  га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, 

вулиця 23 Серпня, будинок 7-б, з можливістю пролонгації. 

 

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  

         

      22 грудня 2020 року. 

     № 65- VIIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
третя сесія VIІІ скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0090 за 

клопотанням Попереки Світлани Володимирівни, 

Коробкова Євгена Валерійовича 

 

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, Коробкова Євгена Валерійовича 

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, Коробковим Євгеном Валерійовичем  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, Коробкова Євгена 

Валерійовича 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, адміністративно-територіального устрою 

та охорони навколишнього середовища.  

 

   Міський голова              А.П. Глущенко  
         

  22 грудня 2020 року 

  № 66- VIIІ 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 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, Татарбунарська міська рада  
 

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: 

2. У позиції 02 Додатку 1 викласти у новій редакції:  

підрозділи 02.05 – 02.06 викласти у новій редакції: « 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки податку
3 

 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених пунктів, 

нормативну грошову 
оцінку яких не проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 



Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки податку
3 

 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених пунктів, 

нормативну грошову 
оцінку яких не проведено 

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів 

0,3000 0,3000 
  

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва 

0,3000 0,3000 
  

 

 

 

У позиції 19 Додатку 1 викласти у новій редакції: « 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки податку
3 

 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених пунктів, 

нормативну грошову 
оцінку яких не проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

19 Для цілей підрозділів 16.00-18.00 
та для збереження і використання 
земель природно-заповідного 
фонду 

1,0000 1,0000 
  

 

 

3. 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: « 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених пунктів, 

нормативну грошову 
оцінку яких не проведено 



Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених пунктів, 

нормативну грошову 
оцінку яких не проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва

4
 

8,0000 8,0000 
  

01.02 Для ведення фермерського 
господарства

4 

 

8,0000 8,0000 
  

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства

4
 

8,0000 8,0000 
  

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства

4
 

8,0000 8,0000 
  

 

У позиції 03 «Землі громадської забудови» Додатку 3: 

     підрозділи 03.07, щодо спілок споживчих товариств, викласти у новій 

редакції: « 

 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених пунктів, 

нормативну грошову 
оцінку яких не проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

03 Землі громадської забудови 

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

5,0000 5,0000 
  

 



 

У позиції 14 «Землі енергетики» Додатку 3 : 

     підрозділи 14.01 – 14.03 викласти у новій редакції: « 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених пунктів, 

нормативну грошову 
оцінку яких не проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій  (з дня 
укладання на період будівництва) 

3,0000 3,0000 
  

14.01 Для розміщення, будівництва, 
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) 

6,0000 6,0000 
  

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

12,0000 12,0000 
  

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

3,0000 3,0000 
  

»; 

 

 

 

 

 

 

У позиції 16, 17, 18,19 Додатку 3 викласти у новій редакції: « 



Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених пунктів, 

нормативну грошову 
оцінку яких не проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

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 16.00-18.00 
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 
податкової 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  
         

      22 грудня 2020 року. 

     № 67- VIIІ 

 


