
 

                                     
 

Татарбунарська міська рада 
 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

5 сесії 8 скликання 

(засідання позачергової сесії 12.01.2021 року 

о 10.00 

спільне засідання постійних депутатських 

комісій  11.01.2021 о 11.00)  

 
 

 

 



Порядок денний  позачергової п’ятої сесії восьмого скликання  

 

 

1. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

підприємства «СТРУМОЧОК» Татарбунарського району Одеської області 

 

 

2. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

підприємства «ДМИТРІВКА»  

 

 

3.  Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

підприємства «ДЖЕРЕЛО БІЛОЛІССЯ»  

 

 

4. Про вступ Татарбунарської міської ради засновником комунального 

підприємства «ДЖЕРЕЛО СВЯТОЇ ПОКРОВИ» . 

 

5. Про передачу з балансу Татарбунарської міської ради у спільну комунальну  

власність територіальних громад Білгород-Дністровського району 

матеріальних активів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 
п’ята сесія VIIІ скликання 

 

Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального підприємства 

«СТРУМОЧОК» Татарбунарського району 

Одеської області 

 

Керуючись статтею 26, статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням Татарбунарської міської ради від 14 

грудня  2020 року № 12 – VIII  «Про припинення юридичних осіб сільських 

рад в результаті реорганізації шляхом приєднання до Татарбунарської міської 

ради, як юридичної особи» ,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1.Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СТРУМОЧОК» 

Татарбунарського району Одеської області (ЄДРПОУ 38534669). 

2.Змінити найменування юридичної особи КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СТРУМОЧОК» Татарбунарського району Одеської 

області: 

Повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СТРУМОЧОК»; 

Скорочене найменування: КП «СТРУМОЧОК». 

3.Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«СТРУМОЧОК» в новій редакції ( додається). 

4. Уповноважити керівника КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«СТРУМОЧОК»  подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, 

регламенту та регуляторної діяльності. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

Проєкт рішення підготовлений 

сектором з юридичних питань          

виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради                                                                   



   
 

2 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
п’ята сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального підприємства 

«ДМИТРІВКА»  

 

 

Керуючись статтею 26, статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням Татарбунарської міської ради від 14 

грудня  2020 року № 12 – VIII  «Про припинення юридичних осіб сільських 

рад в результаті реорганізації шляхом приєднання до Татарбунарської міської 

ради, як юридичної особи» ,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

        1.Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДМИТРІВКА» 

(ЄДРПОУ 33064972). 

2.Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДМИТРІВКА» в новій редакції ( додається). 

3. Уповноважити керівника КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДМИТРІВКА»  подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного 

законодавства. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, 

регламенту та регуляторної діяльності. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

Проєкт рішення підготовлений 

сектором з юридичних питань          

виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради                                                                   
 

 



3 питання порядку денного 
 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
п’ята сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального підприємства 

«ДЖЕРЕЛО БІЛОЛІССЯ»  
 

 

Керуючись статтею 26, статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням Татарбунарської міської ради від 14 

грудня  2020 року № 12 – VIII  «Про припинення юридичних осіб сільських 

рад в результаті реорганізації шляхом приєднання до Татарбунарської міської 

ради, як юридичної особи» ,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1.Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЖЕРЕЛО 

БІЛОЛІССЯ» (ЄДРПОУ 35653916). 

2.Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЖЕРЕЛО 

БІЛОЛІССЯ» в новій редакції ( додається). 

3. Уповноважити керівника КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДЖЕРЕЛО БІЛОЛІССЯ»  подати на реєстрацію установчі документи згідно 

чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, 

регламенту та регуляторної діяльності. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

Проєкт рішення підготовлений 

сектором з юридичних питань          

виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради                                                                   

 
 

 



 

4 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
п’ята сесія VIIІ скликання 

 
Про вступ Татарбунарської міської ради 

засновником комунального підприємства 

«ДЖЕРЕЛО СВЯТОЇ ПОКРОВИ»  

 
 

Керуючись статтею 26, статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням Татарбунарської міської ради від 14 

грудня  2020 року № 12 – VIII  «Про припинення юридичних осіб сільських 

рад в результаті реорганізації шляхом приєднання до Татарбунарської міської 

ради, як юридичної особи» ,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

        1.Вступити Татарбунарській міській раді (ЄДРПОУ 37197846)  

засновником КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЖЕРЕЛО СВЯТОЇ 

ПОКРОВИ» (ЄДРПОУ 36714267). 

2.Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЖЕРЕЛО 

СВЯТОЇ ПОКРОВИ» в новій редакції ( додається). 

3. Уповноважити керівника КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДЖЕРЕЛО СВЯТОЇ ПОКРОВИ» подати на реєстрацію установчі документи 

згідно чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, 

регламенту та регуляторної діяльності. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

Проєкт рішення підготовлений 

сектором з юридичних питань          

виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради                                                                   

 
 

 



 

 

5 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
п’ята сесія VIIІ скликання 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Передати з балансу Татарбунарської міської ради у спільну 

комунальну власність територіальних громад Білгород - Дністровського 

району наступні матеріальні активи:  

 

№ найменування Рахунок 

обліку 

інвен.№ кількість Балансова 

вартість, 

грн.  

1. Система «Рада Голос» 1014 101480141 1 135 953,00 

 Всього   1 135 953,00 

          

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

цього рішення в наступному складі: 

 

- Лєсніченко О.В. – секретар міської ради, голова комісії: 

- Борденюк В.М. – начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

- Вівіч Т.І. – завідувач сектору бухгалтерського обліку відділу 

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

Про передачу з   балансу Татарбунарської 

міської   ради  у спільну комунальну 

власність   територіальних    громад 

Білгород   -  Дністровського району 

матеріальних активів 



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

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

- Представник Білгород-Дністровської районної ради. 

 

          3. Комісії скласти відповідний акт прийому-передачі зазначених 

матеріальних активів. 

 

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету. 

Міський голова                                               А.П.Глущенко 

 

« __ » ______ 2021 р. 

№ ___-VIIІ 

 

 


