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м. Татарбунари 

1.Загальні положення 

 

1.1 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «СТРУМОЧОК» - комунальне підприємство, засновником  

якого виступає Татарбунарська міська рада Одеської області ( далі – 

Засновник ) для досягнення мети, виконання завдань, поставлених цим 

статутом (далі – Статут).  

         1.2.Найменування підприємства : 

      повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  «СТРУМОЧОК»  

      скорочене: КП ТМР «Струмочок». 

        1.3.Місцезнаходження Підприємства: 

      68120 с. Струмок, вул. Перемоги , 94   Білгород-Дністровського району, 

Одеської області.  

 

2. Мета і предмет діяльності. 

 
2.1.Підприємство створене з метою здійснення ремонтно-побутових 

робіт, соціально - культурного побуту та надання послуг сільському 

населенню, господарствам  агропромислового комплексу. 

2.2.Основними напрямами діяльності підприємства є:  

       -  Водопостачання, відвід та очищення стічних вод; 

       -  Ремонт водопровідної системи; 

       -  Організація громадського (дошкільного та шкільного) харчування; 

       -  Санітарне очищення сіл Струмок та Спаське; 

       -  Будівництво і технічне обслуговування мереж теле, радіо і провідного 

мовлення; 

       -  Благоустрій вулиць; 

       -  Ремонт доріг; 

       - Ремонт та будівництво житлового фонду, приватного сектора, 

загальних житлових споруд; 

       -  Виконання будівельно-монтажних робіт; 

       -  Виконання замовлень на виготовлення столярних робіт; 

       -  Виробництво та реалізація будівельних матеріалів і обладнання для їх 

виготовлення; 

       - Виготовлення залізобетонних виробів, бетонних та цементних 

конструкцій, тротуарної плитки; 

       -  Вироблення металоконструкцій металевих виробів; 

       -  Організація збору фекальних відходів; 

       -  Забезпечення дозвілля та відпочинку; 

       -  Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції; 

       - Будівництво та експлуатація підприємств по переробці 

сільськогосподарської продукції; 



       - Надання побутових послуг населенню, перукарні, ремонту взуття, 

пошиву та ремонту одягу, ремонт електроприладів, телерадіоапаратури, 

холодильників; 

- Надання послуг з забезпечення населення паливом та енергоносіями; 

- Надання ритуальних послуг; 

- Надання послуг по обслуговуванню та ремонту транспортних засобів; 

-  Здійснення інших видів діяльності, якщо не заборонені діючим 

законодавством і відповідають цілям та предмету діяльності підприємства, 

при внесені відповідних до цього статуту; 

- Виконує інші дії, передбачені законодавством  для юридичних осіб.  

2.3.Здійснення ліцензійних  видів діяльності і підприємство проводить 

після одержання ліцензії у встановленому законодавством порядку. 

 

3.Юридичний статус Підприємства. 
 

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.Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок 

в установах   банків, печатку зі своїм найменуванням. Підприємство може 

мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства. 

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах 

належного йому майна згідно з  чинним законодавством. 

3.4.Підприємство несе відповідальності за зобов’язаннями держави та 

органу управління майном. 

3.5.Підприємство має укладати угоди, набувати майнові та особисті 

немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і 

третейському судах. 

 

4.Майно Підприємства. 

 

 4.1.Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, 

а також цінності, вартість яких відбивається у самостійному балансі 

підприємства. 

 4.2.Майно підприємства є комунальною власністю  і закріплюється за 

ним на праві повного господарського відання. 

      Здійснюючі право повного господарського відання, підприємство 

володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на власний 

розсуд, вчиняючи щодо цього будь-які дії, що не суперечать чинному 

законодавству та даному статуту. 

4.3.Джерелами формування майна Підприємства є: 

- майно, передане йому органом управління; 



- прибутки, одержані від надання послуг, виконання робіт, реалізації 

продукції, а також  від інших видів фінансово-господарської 

діяльності; 

- 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 чинним 

законодавством. 

4.4. Відчуження  засобів  виробництва,  що  є  комунальною  власністю 

і  закріпленні  за  підприємством, здійснюється за погодженням з органом 

управління майном у порядку встановленому 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, інші матеріальні 

цінності, що йому належать, а також списувати їх з балансу. 

4.6. Збитки завдані підприємству внаслідок порушення його майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються підприємству за рішенням суду  або господарському суду. 

 

5.Повноваження підприємства 

 

5.1.Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає 

стратегію  та основні напрямки розвитку відповідно до науково- технічних 

прогнозів та пріоритетів, кон’єктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг і 

економічної ситуації. 

5.2.Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від 

виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної 

діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - 

зафіксованими державними цінами. 

5.3.Підприємство вправі створювати філіали, представництва, 

відділення поточних розрахункових рахунків і затверджувати положення про 

них. 

 

6. Обов’язки Підприємства 

 

6.1.При визначенні стратегії господарської діяльності підприємство 

повинно   

         враховувати державні контракти, державні замовлення, інші договірні 

зобов’язання. 

6.2. Підприємство: 



- забезпечує своєчасну сплата податків, інших відрахувань, згідно із 

чинним законодавством; 

- здійснює капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне 

освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в 

дію придбаного обладнання; 

- здійснює оперативну діяльність щодо матеріально-технічного 

забезпечення виробництва; 

- придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та 

установ належно від форм власності, а також у фізичних осіб; 

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 

додержання законодавства про працю, техніки безпеки, соціального 

страхування; 

- вживає заходів щодо вдосконалення 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. 

  6.3. У   разі  порушення  Підприємства  законодавства  про  охорону  

навколишнього природного середовища його діяльність може бути 

обмеження  тимчасово заборонена,  або припинена відповідно до чинного 

законодавства. 

 

7.Управління підприємства і самоврядування трудового колективу. 

 

7.1. Управління   підприємства   здійснюємо  керівник  –   директор. 

7.2. Призначення  директора підприємства здійснює міський голова 

шляхом укладання з ним контракту. 

7.3. Директор підприємства 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 відповідальність за стан та діяльність підприємства; 

- діє без довіреності від імені підприємства , представляє його у всіх 

установах та організаціях; 

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного 

законодавства; 

- укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

- укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів. 



7.4. Орган управління майном немає права втручатися в оперативку і 

господарську   діяльність підприємства. Заступник директора підприємства, 

керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних 

підрозділів, а також старші майстри і майстри призначаються на посади і 

звільняються з посади директором підприємства. 

7.5. Рішення соціально – економічних, що стосуються діяльністю 

підприємства,  виробляються і приймаються його органами управління за 

участі трудового колективу та уповноважених ним органів і відбиваються у 

колективному договорі. 

       Колективним договором також регулюються питання охорони праці, 

виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією 

підприємства. 

7.6. Право укладання колективного договору надається директору 

підприємства, і від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. 

7.7. Компетенцією органу управління майном є: 

- розпорядження прибутком від діяльності підприємства; 

- одержання інформації про діяльність підприємства у тому числі 

знайомлення із документами бухгалтерського обліку, іншої 

статистичної документацією; 

- призначення та звільнення директора підприємства; 

- прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію підприємства; 

- прийняття рішення про порядок та розмір розподілу коштів по фондам 

підприємства; 

- затвердження річного звіту та балансу; 

- прийняття рішення про залучення кредитів; 

- прийняття рішення про створення філій представництв, спільних 

виробництв та  

          підприємств; 

- згода на відчуження основних фондів підприємства; 

- визначення умов оплати праці робітників підприємства; 

- призначення  ревізора (ревізійної комісії підприємства); 

- ухвалення рішення про проведення позапланових ревізій.   

 

8.Господарська та соціальна діяльність підприємства. 

 

8.1.Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності є прибуток (доход). 

8.2.  Чистий прибуток підприємства, який залишається після покриття 

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

відсотків по кредитах банків, внеску передбачених чинним законодавством 

України податків, інших платежів до бюджету, залишається у підприємства і 

використовується відповідно до цього статуту. 

8.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття 

витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю: 

- фонд розвитку виробництва; 



- фонд споживання; 

- резервний фонд; 

- інші фонди. 

8.3.1.Фонд розвитку виробництва  створюється за рахунок коштів 

відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чиним 

законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-

технічної бази підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються 

кошторисом. 

8.3.2.Фонд споживання створюється у розмірах, що визначаються згідно 

із чинним законодавством. 

         Джерелом коштів на оплату праці працівників підприємства є частина 

прибутку, одержаного у результаті його господарської діяльності. 

        Директор підприємства обирає форми и системи оплати 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 чинним законодавством України мінімального розміру 

заробітної плати. 

        Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора 

підприємства, визначаються у контракті 

8.3.3.Резервний фонд підприємства утворюється у розмірі 5% фонду 

споживання і призначається для покриття витрат на відшкодування збитків і 

позапланових  витрат. 

8.4. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є 

прибуток, амортизаційні відрахування, безплатні або благодійні внесків 

членів трудового колективу, відомств, організацій, громадян інші 

надходження, у тому числі централізовані капітальні вкладення та кредити. 

8.5. Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 

договорів. 

8.6. Аудит фінансової діяльності підприємства здійснюється до 

чинного законодавства України.  

 

9.Облік і звітність. 

 
9.1.Підриємство здійснює оперативний  і бухгалтерський облік 

результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у 

встановленому порядку та обсязі до органів державної статистики. 

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації 

підприємства і завершається 31 грудня цього року, наступні фінансові рок 

визначаються відповідно до календарних.  

9.3.Директор та головний бухгалтер несуть персональну 

відповідальність за дотриманням порядку та достовірності обліку звітності. 

 



10.Ліквідація і реорганізація підприємства. 

 
10.1.Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його 

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

ліквідації. 

      Реорганізація підприємства здійснюється за рішенням  органу управління 

майном. 

10.2.При реорганізації підприємства уся сукупність його прав і 

обов’язків переходить до правонаступника. 

10.3.Підприємство може бути ліквідовано : 

   -  за рішенням органу управління майном; 

   -  на підставі рішення суду у випадку визнання підприємства банкрутом. 

10.4.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. 

10.5.Про початок ліквідації підприємства та термін подання заяв про 

претензії  до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офісних 

друкованих видань, ліквідаційна комісія оцінює майно підприємства, 

визначає його кредиторів та дебіторів,  

      розраховується з ними, вживає заходи щодо оплати боргів підприємства  

третім особам,  

      складає ліквідаційний баланс і подає його органу, що призначив 

ліквідаційну комісію. 

10.6.При реорганізації  і ліквідації підприємства працівникам, які 

звільняються, додержання їхніх прав та інтересів відповідно до Закону 

України «Про працю».   

      Ліквідація підприємства вважається завершеною а підприємство таким, 

що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про цє до 

державного реєстру. 
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м. Татарбунари 



1.Загальні положення 
 

1.1 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ  «ДМИТРІВКА» - комунальне підприємство, засновником  якого 

виступає Татарбунарська міська рада Одеської області ( далі – Засновник ) для 

досягнення мети, виконання завдань, поставлених цим статутом (далі – Статут).  

         1.2.Найменування підприємства : 

      повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМТСВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ  «ДМИТРІВКА»  

      скорочене: КП ТМР «ДМИТРІВКА». 

        1.3.Місцезнаходження Підприємства: 

      68120 с. Дельжилер, вул. Сільська , 49 Б,   Білгород-Дністровського району, 

Одеської області.  
 

2. Мета і предмет діяльності. 
 

2.1.Підприємство створене з метою здійснення ремонтно-побутових 

робіт, соціально - культурного побуту та надання послуг сільському населенню, 

господарствам  агропромислового комплексу. 

2.2.Основними напрямами діяльності підприємства є:  

       -  Водопостачання, відвід та очищення стічних вод; 

       -  Ремонт водопровідної системи; 

       -  Санітарне очищення сіл Дельжилер та Нова Олексіївка; 

       -  Будівництво і технічне обслуговування мереж теле, радіо і провідного 

мовлення; 

       -  Благоустрій вулиць; 

       -  Ремонт доріг; 

       - Ремонт та будівництво житлового фонду, приватного сектора, загальних 

житлових споруд; 

       -  Виконання будівельно-монтажних робіт; 

       -  Виконання замовлень на виготовлення столярних робіт; 

       -  Виробництво та реалізація будівельних матеріалів і обладнання для їх 

виготовлення; 

       - Виготовлення залізобетонних виробів, бетонних та цементних 

конструкцій, тротуарної плитки; 

       -  Вироблення металоконструкцій металевих виробів; 

       -  Організація збору фекальних відходів; 

       -  Забезпечення дозвілля та відпочинку; 

       -  Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції; 

       -Будівництво та експлуатація підприємств по переробці 

сільськогосподарської продукції; 

       -  Надання побутових послуг населенню, перукарні, ремонту взуття, 

пошиву та ремонту одягу, ремонт електроприладів, телерадіоапаратури, 

холодильників; 

- Надання послуг з забезпечення населення паливом та енергоносіями; 

- Надання ритуальних послуг; 



- Надання послуг по обслуговуванню та ремонту транспортних засобів; 

-  Здійснення інших видів діяльності, якщо не заборонені діючим 

законодавством і відповідають цілям та предмету діяльності підприємства, при 

внесені відповідних до цього статуту; 

       - Виконує інші дії, передбачені законодавством  для юридичних осіб. 

 2.3. Здійснення ліцензійних  видів діяльності і підприємство проводить 

після одержання ліцензії у встановленому законодавством порядку. 
 

3.Юридичний статус Підприємства. 
 

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.Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок в 

установах   банків, печатку зі своїм найменуванням. Підприємство може мати 

товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства. 

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах 

належного йому майна згідно з  чинним законодавством. 

3.4.Підприємство несе відповідальності за зобов’язаннями держави та 

органу управління майном. 

3.5.Підприємство має укладати угоди, набувати майнові та особисті 

немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і 

третейському судах. 
 

4.Майно Підприємства. 
 

 4.1.Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а 

також цінності, вартість яких відбивається у самостійному балансі 

підприємства. 

 4.2.Майно підприємства є комунальною власністю  і закріплюється за ним 

на праві повного господарського відання. 

      Здійснюючі право повного господарського відання, підприємство володіє, 

користується та розпоряджається зазначеним майном на власний розсуд, 

вчиняючи щодо цього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та 

даному статуту. 

4.3.Джерелами формування майна Підприємства є: 

- майно, передане йому органом управління; 

- прибутки, одержані від надання послуг, виконання робіт, реалізації 

продукції, а також  від інших видів фінансово-господарської діяльності; 

- 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 чинним 

законодавством. 

4.4. Відчуження  засобів  виробництва,  що  є  комунальною  власністю і  

закріпленні  за  підприємством, здійснюється за погодженням з органом 

управління майном у порядку встановленому 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, інші матеріальні цінності, що йому 

належать, а також списувати їх з балансу. 

4.6. Збитки завдані підприємству внаслідок порушення його майнових прав 

громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються 

підприємству за рішенням суду  або господарському суду. 
 

5.Повноваження підприємства. 
 

5.1.Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію  

та основні напрямки розвитку відповідно до науково- технічних прогнозів та 

пріоритетів, кон’єктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг і економічної 

ситуації. 

5.2.Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від 

виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної 

діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - 

зафіксованими державними цінами. 

5.3.Підприємство вправі створювати філіали, представництва, відділення 

поточних розрахункових рахунків і затверджувати положення про них. 
 

6. Обов’язки Підприємства 
 

6.1.При визначенні стратегії господарської діяльності підприємство 

повинно   

враховувати державні контракти, державні замовлення, інші договірні 

зобов’язання. 

  6.2. Підприємство: 

- забезпечує своєчасну сплата податків, інших відрахувань, згідно із 

чинним законодавством; 

- здійснює капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне 

освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в 

дію придбаного обладнання; 

- здійснює оперативну діяльність щодо матеріально-технічного 

забезпечення виробництва; 

- придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та 

установ належно від форм власності, а також у фізичних осіб; 



- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 

додержання законодавства про працю, техніки безпеки, соціального 

страхування; 

- вживає заходів щодо вдосконалення 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. 

6.3. У   разі  порушення  Підприємства  законодавства  про  охорону  

навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмеження  

тимчасово заборонена,  або припинена відповідно до чинного законодавства. 
 

7.Управління підприємства і самоврядування трудового колективу. 
 

7.1. Управління   підприємства   здійснюємо  керівник  –   директор. 

7.2. Призначення  директора підприємства здійснює міський голова 

шляхом укладання з ним контракту. 

7.3. Директор підприємства 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 відповідальність за стан та діяльність підприємства; 

- діє без довіреності від імені підприємства , представляє його у всіх 

установах та організаціях; 

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного 

законодавства; 

- укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

- укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів. 

7.4. Орган управління майном немає права втручатися в оперативку і 

господарську   діяльність підприємства. Заступник директора підприємства, 

керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних 

підрозділів, а також старші майстри і майстри призначаються на посади і 

звільняються з посади директором підприємства. 

7.5. Рішення соціально – економічних, що стосуються діяльністю 

підприємства,  виробляються і приймаються його органами управління за 

участі трудового колективу та уповноважених ним органів і відбиваються у 

колективному договорі. 

       Колективним договором також регулюються питання охорони праці, 

виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією 

підприємства. 



7.6. Право укладання колективного договору надається директору 

підприємства, і від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. 

7.7. Компетенцією органу управління майном є: 

- розпорядження прибутком від діяльності підприємства; 

- одержання інформації про діяльність підприємства у тому числі 

знайомлення із  

          документами бухгалтерського обліку, іншої статистичної документацією; 

- призначення та звільнення директора підприємства; 

- прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію підприємства; 

- прийняття рішення про порядок та розмір розподілу коштів по фонтам 

підприємства; 

- затвердження річного звіту та балансу; 

- прийняття рішення про залучення кредитів; 

- прийняття рішення про створення філій представництв, спільних 

виробництв та  

          підприємств; 

- згода на відчуження основних фондів підприємства; 

- визначення умов оплати праці робітників підприємства; 

- призначення  ревізора (ревізійної комісії підприємства); 

- ухвалення рішення про проведення позапланових ревізій.   
 

8.Господарська та соціальна діяльність підприємства. 
 

8.1.Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності є прибуток (доход). 

8.2.Чистий прибуток підприємства, який залишається після покриття 

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

відсотків по кредитах банків, внеску передбачених чинним законодавством 

України податків, інших платежів до бюджету, залишається у підприємства і 

використовується відповідно до цього статуту. 

8.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття 

витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю: 

- фонд розвитку виробництва; 

- фонд споживання; 

- резервний фонд; 

- інші фонди. 

8.3.1.Фонд розвитку виробництва  створюється за рахунок коштів 

відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чиним 

законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-

технічної бази підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються 

кошторисом. 

8.3.2.Фонд споживання створюється у розмірах, що визначаються згідно 

із чинним законодавством. 

         Джерелом коштів на оплату праці працівників підприємства є частина 

прибутку, одержаного у результаті його господарської діяльності. 



        Директор підприємства обирає форми и системи оплати 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 чинним законодавством України мінімального розміру 

заробітної плати. 

        Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора 

підприємства, визначаються у контракті 

8.3.3.Резервний фонд підприємства утворюється у розмірі 5% фонду 

споживання і призначається для покриття витрат на відшкодування збитків і 

позапланових  витрат. 

8.4. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є прибуток, 

амортизаційні відрахування, безплатні або благодійні внесків членів трудового 

колективу, відомств, організацій, громадян інші надходження, у тому числі 

централізовані капітальні вкладення та кредити. 

8.5. Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 

договорів. 

8.6. Аудит фінансової діяльності підприємства здійснюється до чинного 

законодавства України.  
 

9.Облік і звітність. 
 

9.1.Підриємство здійснює оперативний  і бухгалтерський облік 

результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у 

встановленому порядку та обсязі до органів державної статистики. 

9.2.Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації підприємства і 

завершається 31 грудня цього року, наступні фінансові рок визначаються 

відповідно до календарних.  

9.3.Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність 

за дотриманням порядку та достовірності обліку звітності. 
 

10.Ліквідація і реорганізація підприємства. 
 

10.1.Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його 

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

ліквідації. 

      Реорганізація підприємства здійснюється за рішенням  органу управління 

майном. 

10.2.При реорганізації підприємства уся сукупність його прав і обов’язків 

переходить до правонаступника. 

10.3.Підприємство може бути ліквідовано : 

   -  за рішенням органу управління майном; 

   -  на підставі рішення суду у випадку визнання підприємства банкрутом. 



10.4.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. 

10.5. Про початок ліквідації підприємства та термін подання заяв про 

претензії  до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офісних 

друкованих видань, ліквідаційна комісія оцінює майно підприємства, визначає 

його кредиторів та дебіторів,  

      розраховується з ними, вживає заходи щодо оплати боргів підприємства  

третім особам,  

      складає ліквідаційний баланс і подає його органу, що призначив 

ліквідаційну комісію. 

10.6.При реорганізації  і ліквідації підприємства працівникам, які 

звільняються, додержання їхніх прав та інтересів відповідно до Закону України 

«Про працю».   

      Ліквідація підприємства вважається завершеною а підприємство таким, що 

припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про цє до державного 

реєстру. 

     

 
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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. Змінити найменування юридичної особи КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ДЖЕРЕЛО БІЛОЛІССЯ»: 

Повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  «ДЖЕРЕЛО БІЛОЛІССЯ»; 

Скорочене найменування: КП ТМР «ДЖЕРЕЛО БІЛОЛІССЯ». 

3.Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ДЖЕРЕЛО БІЛОЛІССЯ» в новій 

редакції ( додається). 

3. Уповноважити керівника КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «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 

 

       «  12 » січня 2021 р. 

       № 129 –VIII 

 



                                                                       «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                             Рішення Татарбунарської міської ради від 

  «12» січня 2021 р. №129-VIII 

                                                             Татарбунарський міський голова 

                                                       ___________________ А.П. Глущенко 
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«_ДЖЕРЕЛО  БІЛОЛІССЯ_» 

Код ЄДРПОУ 35653916 
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м. Татарбунари 

 



1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ   «ДЖЕРЕЛО БІЛОЛІССЯ» - комунальне підприємство, засновником  

якого виступає Татарбунарська міська рада Одеської області ( далі – Засновник 

) для досягнення мети, виконання завдань, поставлених цим статутом (далі – 

Статут).  

         1.2.Найменування комунального підприємства: 

1.2.1. Повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ   «ДЖЕРЕЛО БІЛОЛІССЯ». 

1.2.2. Скорочене: КП ТМР«ДЖЕРЕЛО БІЛОЛІССЯ».  

          1.3. Місце знаходження підприємства : 68130,Одеська обл., Білгород-

Дністровський район, с. Білолісся вулиця Центральна, 82. 
         1.4.Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної 

особи набуваються з дня державної реєстрації.  
         1.5.Підприємство може вести самостійний баланс, мати розрахунковий та 
інші рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, інші 

реквізити юридичної особи.  
         1.6.Підприємство несе відповідальність перед кредиторами за своїми 

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

чинного законодавства України.  
         1.7. Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями Засновника, 
та держави. Засновник та держава не несуть відповідальність за зобов’язаннями 

Підприємства.  
         1.8. Підприємство 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.  
         1.9.Для виконання покладених на Підприємство завдань йому надається 
право:  
        1.9.1.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;  
        1.9.2.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;  
         1.9.3.Брати участь у роботі Засновника, виконавчого комітету 

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

частині, що стосується статутної діяльності Підприємства;  



          1.9.4.На реалізацію інших прав, які необхідні для досягнення мети, 

основних завдань діяльності Підприємства відповідають предмету діяльності 
Підприємства та не суперечать законодавству України та Статуту;  
            1.9.5.Отримувати субсидії та поточні трансферти з міського бюджету 

для реалізації основних завдань статутної діяльності Підприємства. 

 

2.МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ  

           2.1. Підприємство створене з метою здійснення ремонтно-побутових  

робіт,  соцкультпобуту  та  надання  послуг  сільському  населенню, 

господарствам  агропромислового  комплексу.  

           2.2. Предметом діяльності підприємства є: 

       --  Водопостачання та водовідведення; 

       --  Ремонт  водопровідної  системи; 

       -- Санітарне  очищення  села Білолісся; 

       -- Благоустрій  та  естетичне  оформлення  будівель  і  споруд; 

       -- Благоустрій  вулиць; 

       -- Ремонт  доріг; 

       -- Ремонт  та будівництво  житлового фонду  приватного  сектору, а  також  

державного  сектора, загальних  житлових  споруд; 

       -- Виконання будівельно - монтажних  робіт; 

       -- Виконання  замовлень  на  виготовлення  столярних  робіт; 

       -- Виробництво  та реалізація  будівельних  матеріалів; 

       -- Організація  збору  фекальних  відходів; 

       -- Забеспечення  дозвілля  та  відпочинку; 

       -- Торгівельна  діяльність  у  сфері  оптової, роздрібної  торгівлі  та  

громадського  харчування  по  реалізації  продовольчих  і непродовольчих  

товарів , алкогольних  напоїв, тютюнових  виробів; 

       --  Надання  побутових  послуг  населенню; 

       -- Надання послуг з забеспечення  населення  паливом  та  іншими  

енергоносіями; 

       -- Надання  ритуальних  послуг; 

       -- Надання  послуг  по  обслуговуванню  і  ремонту  транспортних  засобів; 

      --  вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур та насіння 

олійних культур; 

 

3.МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА 

         3.1. Майно Підприємства складається  з  основних  засобів та   оборотних 

коштів, а також  цінностей,  вартість  яких   відображено в  балансі  

Підприємства. 

       3.2. Підприємство  є  власником: 

        -- майна,  переданого йому  Засновником  у  власність; 

    --  іншого  майна, набутого  на  підставах,  не  заборонених  чинним  

законодавством.  



      3.3. Майно  Підприємства  створюється  з  таких  джерел: 

     -- первісний  та  додаткові  внески  Засновника; 

     -- доходи  від  власної  виробничо-господарської  діяльності; 

     -- капітальні  вкладення  і  дотації  з  бюджету; 

     -- надходження  від  діяльності  філіалів  підприємства, створених  за  участю  

підприємства, юридичних  осіб; 

     -- надходження  від  стягнення  майнових  санкцій; 

     -- інші  надходження, що  не  суперечать  чинному  законодавству  України. 

      3.4.  Первісний  внесок  Засновника  формується  за  рахунок  грошей  та/або  

майна  та/або  належних  Засновнику  прав  користування  майном, іншими  

правами,належними  Засновнику.  

      3.5. Засновник  повинен  повністю  внести  свій  первісний внесок  не  

пізніше  24  місяців  після  реєстрації  Підприємства, факт  внесення  

Засновником  внеску  повинно  підтверджуватись  відповідними  актами  

прийому-передачі  прав, або  квитанцією  про  переказ  грошей  або  іншими  

документами. 

       3.6. Засновник, для  забезпечення  господарської  діяльності  Підприємства , 

має  право  вносити  додаткові  внески. Додатковий  внесок  Засновник  може  

внести  у  грошовій  формі  та/або  у  формі  майнового  внеску, та  та/або  у  

формі  внеску  прав  користування  майном, правами, належними  Засновнику. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА 

4.1. Права  Підприємства: 

4.1.1. Підприємство  самостійно  планує  свою  діяльність. 

4.1.2. 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. 

4.2. Обов'язки   Підприємства: 

4.2.1. При  визначенні  стратегії  господарської  діяльності  Підприємство  

повинно  враховувати  державні  контракти, державні  замовлення,  інші  

договірні  зобов'язання. 

4.2.2.  Підприємство: 

-   забезпечує своєчасну сплату податків, інших відрахувань згідно із чинним 

законодавством України; 

-   здійснює  будівництво, реконструкцію,  а  також  капітальний  ремонт  

основних  фондів, забезпечує  своєчасне  освоєння  нових  виробничих  

потужностей та  якнайшвидше  введення  в  дію  придбаного  обладнання; 

-   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; 



-   вживає  заходів  щодо  вдосконалення  організації  заробітної  прати  

працівників  з  метою  посилення матеріальної  зацікавленості  як  в  

результатах  особистої  праці, так  і  в  загальних  підсумках  роботи 

Підприємства, забезпечує  економне  раціональне  використання  фонду  

споживання  і  своєчасні  розрахунки  з  працівниками  Підприємства; 

-   воконує  норми  і  вимоги  щодо  охорони  навколишнього 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. 

 
 

5.УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

САМОВРЯДУВАННЯ  ТРУДОВОГО  КОЛЕКТИВУ 

 

     5.1. Управління  підприємством  здійснює  його  керівник - начальник. 

     5.2. Призначення  начальника  КП  «Джерело Білолісся»  здійснюється  

міським головою шляхом укладання з ним контракту. Підприємство  

самостійно  визначає  структуру   правління  і  встановлює  штатний  розпис. 

     5.3. Начальник  підприємства  самостійно  вирішує  питання  діяльності  

Підприємства  за  винятком  тих , що  віднесені  Статутом  до  компетенції  

Засновника  . 

     5.4. Начальник підприємства: 

--  несе  повну  відповідальність  за  стан  та  діяльність  Підприємства; 

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

установах та  організаціях ; 

--  розпоряджається  коштами  і  майном  відповідно  до  чинного  

законодавства; ; 

-- укладає  договори, видає  доручення, відкриває  в  установах  банків  

розрахунковий  та  інші  рахунки ; 

--  несе  відповідальність  за  формування  та  виконання  фінансових  планів. 

    5.5. Заступник  начальника  Підприємства, керівники  та  спеціалісти  

підрозділів  апарату  управління  і  структурних  підрозділів, виробництв, цехів, 

відділів, відділень, дільниць, ферм, інших  аналогічних  підрозділів  

Підприємства,  а  також  старші  майстри  і  майстри  призначаються  на  посаду  

і  звільняються  з  посади  начальником  Підприємства. 

    5.6. Повноваження  трудового  колективу  Підприємства  реалізуються  

загальними  зборами,  конференцією,  через  їх  виборні  органи. Для  

представництва  інтересів  трудового  колективу  на  загальних  зборах – 

конференції  трудовий  колектив  може  обирати  органи  колективного  

самоврядування , до  складу  яких  не  може  обиратися  начальник  

Підприємства. Вибори  здійснюються  таємним  голосуванням  терміном  на  2-

3  роки  не  менш  як  2/3  голосів. 



    5.7. Рішення соціально – економічних  питань, що  стосується  діяльності  

Підприємства, виробляються  і  приймаються  його  органами  управління  за  

участі  трудового  колективу  та  уповноважених  ним  органів  і  відбиваються  

у  колективному  договорі. Колективним  договором  також  регулюються  

питання  охорони  праці,  виробничі  та  трудові  відносини  трудового  

колективу  з  адміністрацією  Підприємства. 

    5.8. Право  укладання  трудового  колективного  договору  від  імені  

Підприємства  надається  начальнику  Підприємства,  а  від  імені  трудового  

колективу -  уповноваженому  ним  органу. 

    5.9.  Компетенцією  Засновника  є: 

          --  розпорядження  прибутком  від  діяльності  Підприємства; 

          --  одержання  інформації  про  діяльність  Підприємства,  у  тому  числі  

ознайомлення  із  документами  бухгалтерського  обліку, іншою  статистичною  

документацією; 

          --  прийняття  рішення  про  реорганізацію  та  ліквідацію  Підприємства; 

          --  прийняття  рішення  про  порядок  та  розмір  розподілу  коштів  по  

фондам  Підприємства; 

          --  затвердження  річного  звіту  та  балансу; 

          --  прийняття  рішення  про  залучення  кредитів; 

          --  згода  на  відчуження  основних  фондів  Підприємства; 

          --  визначення  умов  праці  робітників  Підприємства; 

          --  призначення  ревізора  (ревізійної  комісії  Підприємства); 

          --  ухвалення  рішення  про  проведення  позапланових  ревізій. 

 

6.ГОСПОДАРСЬКА  ТА  СОЦІАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

     6.1. Основним  узагальнюючим  показником  фінансових  результатів  

господарської  діяльності  Підприємства  є  прибуток (доход). 

     6.2. Чистий  прибуток  Підприємства, який  залишається  після  покриття  

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

оплати  відсотків  по  кредитах  банків,  внеску  передбачених  чинним  

законодавством  України  податків, інших  платежів  до  бюджету,  залишається  

у  Підприємства  і  використовується  відповідно  до  цього  Статуту. 

     6.3. Підприємство утворює  цільові  фонди, призначені  для  покриття  

витрат,  пов’язаних  зі  своєю  діяльністю:. 

-  фонд  розвитку  виробництва; 

-  фонд  споживання; 

-  резервний  фонд; 

-  інші  фонди. 

    6.3.1. Фонд  розвитку  виробництва  створюється  за  рахунок  коштів  

відрахувань  від  чистого  прибутку  у  порядку,  передбаченого  чинним  

законодавством.  Кошти  фонду  використовуються  для  розвитку  матеріально 

– технічної  бази  Підприємства.  Напрямки  витрат  фонду  визначаються  

кошторисом. 



     6.3.2. Фонд  споживання створюється  у  розмірах,  що  визначаються  згідно  

із чинним  законодавством. 

Джерелом  коштів  на  оплату  праці  працівників Підприємства  є  частина  

прибутку,  одержаного  в  результаті  його  господарської  діяльності. 

Начальник  Підприємства  обирає  форми  і  системи  оплати  праці,  

встановлює  працівникам  конкретні  розміри  тарифних  ставок, відрядних  

розцінок, посадових  окладів,  премій, винагород,  надбавок  і  доплат  на  

умовах,  передбачених  колективним  договором,  в  межах  затвердженого  

фонду. 

Мінімальна  заробітна  плата  працівників  не  може  бути  нижчою  

встановленого  чинним  законодавством  України  мінімального  розміру  

заробітної  плати. 

Умови  оплати  праці  та  матеріального  забезпечення  начальника  

Підприємства  визначаються  у  контракті. 

     6.3.3.  Резервний  фонд  Підприємства  утворюється  в  розмірі  5%  фонду  

споживання  і  призначається  для  покриття  витрат  на  відшкодування  збитків  

і  позапланових  затрат. 

     6.4. Джерелом  формування  фінансових  ресурсів  Підприємства  є  

прибуток  (доход), 

амортизаційні  відрахування, в  тому  числі  централізовані  капітальні  вклади  

та  кредити. 

      6.5. Відносини  Підприємства з  іншими підприємствами,  організаціями  і  

громадянами  в  усіх  сферах  виробничої  діяльності  здійснюються  на  основі  

договорів. 

      6.6. Підприємство  здійснює  зовнішньоекономічну  діяльність  згідно  з  

чинним  законодавством  України. 

      6.7. Аудит  фінансової  діяльності  Підприємства  здійснюється    відповідно  

до  чинного  законодавства  України. 

 

7.ОБЛІК  І  ЗВІТНІСТЬ 

       7.1. Підприємство  здійснює  оперативний і бухгалтерський облік  

результатів  своєї  діяльності,  а  також  веде     статистичну звітність  і  подає  її   

у  встановленому порядку  та  обсязі  до  органів  державної  статистики. 

       7.2. Перший  фінансовий  рік  починається  з  дати  реєстрації  

Підприємства  і  завершується  31  грудня  цього ж  року,  наступні  фінансові  

роки  визначаються  відповідно  до  календарних. 

        7.3. Директор  та  головний  бухгалтер  несуть  персональну  

відповідальність  за  дотримання  порядку  та  достовірність  обліку  і  звітності. 

        7.4. Підприємство надає  щомісячний, річний  звіт  та  баланс  Засновнику. 

 

8.ЛІКВІДАЦІЯ  ТА  РЕОРГАНІЗАЦІЯ  ПІДПРИЄМСТВА 

         8.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється  шляхом  його  

реорганізації(злиття, приєднання, виділення, перетворення) або  ліквідації. 



Реорганізація  Підприємства  здійснюється  за  рішенням  Засновника. 

         8.2. При  реорганізації  Підприємства  уся  сукупність  його прав  і  

обов’язків  переходить  до  правонаступника. 

         8.3.  Підприємство має  бути  ліквідовано: 

за  рішенням  Засновника; 

на  підставі  рішення  суду  загальної  юрисдикції  у  випадку  визнання  

Підприємства  банкротом. 

          8.4. Ліквідація  Підприємства проводиться  призначенням  Засновником  

ліквідаційної  комісії, а  у  разі  ліквідації  Підприємства  за  рішенням  суду  

загальної  юрисдикції  ліквідаційною  комісією, що  призначається  цим  

органом. 

З  моменту  призначення  ліквідаційної  комісії  до  неї  переходять  

повноваження  по  управлінню  Підприємством. 

           Про  початок  ліквідації  Підприємства   та  термін  подання  заяв  про  

претензії  до  нього  ліквідаційна  комісія  сповіщає  в  одному  з  офіційних  

друкованих  видань. 

         8.5. 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  і  

подає  його органу,  що  призначив  ліквідаційну  комісію. 

           8.6. При  реорганізації  і  ліквідації  Підприємства  працівникам,  які м 

звільняються,  гарантується  додержання  їхніх  прав  та  інтересів  відповідно  

до  Закону  України  «Про  працю». 

           8.7.Ліквідація  Підприємства  вважається  завершеною,  а  Підпрємство    

таким,  що  припинило  свою  діяльність, з  моменту  внесення  запису  про  це  

до  державного  реєстру. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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.Змінити найменування юридичної особи КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ДЖЕРЕЛО СВЯТОЇ ПОКРОВИ»: 

Повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  «ДЖЕРЕЛО СВЯТОЇ ПОКРОВИ»; 

Скорочене найменування: КП ТМР «ДЖЕРЕЛО СВЯТОЇ ПОКРОВИ». 

3. Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  «ДЖЕРЕЛО СВЯТОЇ ПОКРОВИ» в 

новій редакції ( додається). 

4. Уповноважити керівника КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  «ДЖЕРЕЛО СВЯТОЇ ПОКРОВИ» 

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. 
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м. Татарбунари 



1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ  «ДЖЕРЕЛО СВЯТОЇ ПОКРОВИ» - комунальне підприємство, 

засновником  якого виступає Татарбунарська міська рада Одеської області          

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

статутом (далі – Статут).  

          1.2.Найменування комунального підприємства: 

          1.2.1. Повна: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  «ДЖЕРЕЛО СВЯТОЇ ПОКРОВИ». 

         1.2.2.Скорочене: КП ТМР«ДЖЕРЕЛО СВЯТОЇ ПОКРОВИ». 

          1.3. Місце знаходження підприємства: 68111 Україна, Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, с. Баштанівка, вул. Джерельна 4 А. 

 

 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

        2.1. Підприємство створене з метою здійснення ремонтно-побутових робіт 

та надання послуг сільському населенню та господарствам агропромислового 

комплексу 

        2.2. Основними напрямками діяльності підприємства є: 

 забезпечення та продаж води фізичним та юридичним особам; 

 очищення питної води до стандартних норм; 

 бутиліровання води; 

 ремонт та будівництво житлового фонду, приватного сектору; 

 благоустрій та естетичне оформлення будівель та споруд; 

 виконання замовлень на виготовлення столярних виробів; 

 виготовлення металоконструкцій, металевих виробів; 

 ремонт водопровідної системи;  

 благоустрій вулиць; 

 виробництво та переробка сільськогосподарської продукції; 

 вирощування зернових, олійних, кормових, овочевих, та баштанних 

культур; 

 будівництво та експлуатація переробних підприємств по переробці 

сільськогосподарської продукції; 

 надання побутових послуг населенню;  

 надання послуг з забезпечення населення паливом та іншими 

енергоносіями; 

 торгівельна діяльність у сфері оптової торгівлі; 

 виготовлення продовольчих та непродовольчих товарів; 



 надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів; 

       2.3.Діяльність, яка передбачає одержання ліцензій/дозволів/,здійснюється 

Підприємством після отримання відповідних ліцензій/дозволів/ 

 

 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА. 

 

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

особи Підприємство набуває з дня його 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 іншими нормативними актами України. 

       3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, та інші 

рахунки в установах банків, печатку та штамп зі своїм найменуванням. 

Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до 

чинного законодавства. 

       3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язанями в межах 

належного йому майна згідно з чинним законодавством. 

       3.6. Підприємство не несе відповідальність за зобов’язанями держави та 

Засновника. 

       3.7.Підприємство веде військово-облікову роботу згідно з законодавством 

України. 

  

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА 

 

        4.1.Майно Підприємства складається з основних засобів та оборотних 

коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Підприємства. 

        4.2. Підприємство  є власником: 

 майна, переданого йому Засновником у власність, 

 іншого майна, набутого на підставах не забороненим чинним 

законодавством. 

        4.3. Майно Підприємства створюється з таких джерел: 

 первісний та додатковий внески Засновника; 

 доходи від власної виробничо-господарської діяльності; 

 капітальні вкладення і дотації з бюджету; 

 надходження від діяльності філіалів підприємства, створених за участю 

підприємства, юридичних осіб; 

 надходження від стягнення майнових санкцій; 



 інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України. 

     4.4. Первісний внесок Засновника формується за рахунок майна та 

належних Засновнику прав користування майном, іншими правами, 

належними Засновнику. 

     4.5. Засновник повинен повністю внести свій первісний внесок не пізніше 

24 місяців після реєстрації Підприємства, факт внесення Засновником 

внеску повинно підтверджуватись відповідними актами прийому – передачі 

прав, або квитанцією про переказ грошей або іншими документами. 

      4.6. Засновник, для забезпечення господарської діяльності Підприємства, 

має право вносити додаткові внески, Додатковий внесок Засновник може 

внести у грошовій формі та/або у формі майнового внеску та/або у формі 

внеску прав користування майном, правами, належними Засновниками 

 

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’юктури 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 і 

розрахункових рахунків і затверджує положення про них. 

          5.1.5. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство 

повинно врахувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні 

зобов’язання. 

         5.2.Обов’язки Підприємства: 

        - 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 підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і 

раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з 

працівниками підприємства; 

        - виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища 

раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки. 

          5.3.У разі порушення підприємством законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, його діяльність може бути обмежена, 

тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства. 

 

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

 

6.1 Управління підприємство здійснює його Директор. 

6.2 Призначення директора здійснюється Засновником шляхом укладання 

з ним контракту. Підприємство самостійно визначає структуру управління і 

встановлює штатний розклад. 

6.3 Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності 

Підприємства за винятком тих, що віднесенні до компетенції Засновника 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 інший рахунки; 

 несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів. 

Засновник не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність 

підприємства. 

6.4 Компетенцією Засновника є: 

 одержання інформації про діяльність Підприємства у тому числі 

знайомлення із документами бухгалтерського обліку, іншою 

статистичною документацією; 

 призначення та звільнення начальника Підприємства; 

 прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства; 

 затвердження річного звіту та балансу; 

 прийняття рішення про залучення кредитів; 

 згода про відчуження основних фондів Підприємства; 

 визначення умов праці робітників Підприємства; 

 призначення ревізора (ревізійної комісії Підприємства); 

 ухвалення рішення про проведення позапланових ревізій. 

 

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. 

 7.3 Підприємство утворює цільові фонди призначені для покриття 

витрат пов’язаних зі своєю діяльністю: 

 фонд розвитку виробництва; 

 фонд споживання; 

 резервний фонд; 

 інші фонди. 

 7.4 Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів 

відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним 

законодавством. Кошти фонду використовується для розвитку  матеріально-

технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються 

кошторисом. 



 7.5 Фонд споживання створюється в розмірах які визначаються згідно з 

чинним законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників 

підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської 

діяльності.  

Директор Підприємства обирає форми і оплати 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 у контракті. 

Резервний фонд Підприємства утворюється в розмірі 5 відсотків фонду 

споживання і призначається для покриття витрат, які пов’язані з 

відшкодуванням збитків та позапланових витрат. 

 7.6 Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є 

прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти одержані від продажу 

цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу 

підприємств організацій, громадян та інші надходження, включаючи 

централізовані, капітальні вкладення та кредити. 

 7.7 Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 

договорів. 

 7.8 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 і звітності. 

 

 

 



9. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА. 

 

9.1 Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 

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

ліквідації. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. 

9.2 При реорганізації Підприємства уся сукупність його прав та 

обов’язків переходить до правонаступника. 

9.3 Підприємство може бути ліквідовано: 

 за рішенням Засновника; 

 на підставі рішення суду у випадку визнання Підприємства банкрутом. 

9.4 При реорганізації та ліквідації підприємства працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

9.5 Ліквідація Підприємства ввжається 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 

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 

Кількість 

штук 

Балансова 

вартість, 

грн.  

 Система «Рада Голос» всього  1014 1 59800,00 

 В тому числі:    

1 Бездротові електронні пульти для голосування 

37 шт., приймач сигналів (частотний USB 

радіо сервер) 1 шт.,  кейс для зберігання 

пультів 1 шт. 

  45300,00 

5 Телевізор 55 -  1 шт.   14500,00 

          

         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; 

Про передачу з   балансу Татарбунарської 

міської   ради  у спільну комунальну 

власність   територіальних    громад 

Білгород   -  Дністровського району 

матеріальних активів 



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

обліку, економічного розвитку та фінансової звітності виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

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

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

- Лобанов Валерій Володимирович – заступник голови Білгород-Дністровської 

районної ради. 

 

          3. Комісії скласти відповідний акт прийому-передачі зазначених в пункті 

1 матеріальних активів. 

 

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                               А.П.Глущенко 

 

« 12» січня 2021 р. 

№ 131-VIIІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 п’ята  сесія VIІІ скликання 

 

Про внесення змін до рішення Татарбунарської  

міської ради «Про створення відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних 

питань Татарбунарської міської ради» від 

22.12.2020 року № 33 - VIII та затвердження 

Положення про нього у новій редакції  

 

                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. Внести зміни до рішення Татарбунарської  міської ради «Про 

створення відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

питань Татарбунарської міської ради» від 22.12.2020 року № 33 – VIII , а саме: 

у назві замість слів: «земельних питань», зазначити слова: «земельних 

відносин». 

 

2. Викласти у новій редакції  пункти 1 та 2 рішення Татарбунарської  

міської ради «Про створення відділу з питань управління майном, архітектури 

та земельних питань Татарбунарської міської ради» від 22.12.2020 року № 33 - 

VIII , а саме:  

 

        «1.Створити відділ з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради.» 

        2.Затвердити Положення про відділ з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради (додається).» 

 

         4. Затвердити Положення про відділ з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради у новій 

редакції (додається). 

 



          5. 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 
 

 12 січня 2021 року 

№ 132 – VIІI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                            рішенням Татарбунарської  

                                                                            міської ради 

                                                                            від  «12» січня 2021 року   

                                                                            № 132 – VIII 

                                                                               Татарбунарський міський голова 

 

                                                                           _______________ А.П.Глущенко 

                                                

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ з питань управління майном, архітектури, та 

земельних відносин Татарбунарської міської ради 

(нова редакція) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Татарбунари-2021 рік 

 



 

Розділ I. Загальні положення 
 

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

Татарбунарської міської ради,  (далі - Відділ), є виконавчим органом 

Татарбунарської міської ради і є підзвітним, підконтрольним та 

підпорядкованим Татарбунарській міській раді, її виконавчому комітету та 

міському голові. 

1.2. У своїй діяльності відділ з питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин Татарбунарської міської ради  керується Конституцією 

України, законами України, Указами Президента України, постановами 

Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, наказами міністерств та відомств, розпорядженнями голів обласної та 

районної державних адміністрацій, розпорядженнями виконавчих органів влади  

вищого рівня, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями і дорученнями міського голови та цим Положенням. 

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

Татарбунарської міської ради  є уповноваженою особою з реалізації прав і 

обов’язків Татарбунарської міської ради, як засновника, щодо у сфері 

управління майном комунальної власності територіальної громади, 

забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, 

архітектури, будівництва, житлово – комунального господарства та 

благоустрою на території Татарбунарської міської ради, вирішення відповідно 

до закону питань регулювання земельних відносин. 

1.4. На працівників відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин Татарбунарської міської ради, які відносяться до посадових 

осіб органів місцевого самоврядування, поширюється дія Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування». 

1.5. Працівники відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради  утримуються за рахунок коштів 

міського бюджету. 

 

 

Розділ II. Структура  відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин та організація його роботи 

 

2.1. Структура відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради  та зміни до нього затверджується 

рішенням Татарбунарської міської ради. 

Штатний розпис Відділу затверджується Татарбунарським міським головою за 

погодженням з фінансовим відділом та підписується керівником Відділу. 

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.  

Назва юридичної особи: 



- повна:  відділ з питань управління майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради; 

- скорочена: відділ з ПУМА та ЗВ ТМР. 

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, місто Татарбунари, вулиця Лесі Українки, 18. 

2.2. Начальник відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради  призначається на посаду 

розпорядженням Татарбунарського міського голови за результатами конкурсу 

чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Звільняється 

з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного 

законодавства. 

2.3. Працівники та керівники підрозділів відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради  

призначаються на посаду розпорядженням Татарбунарського міського голови  

за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою 

законодавством України. Звільняються з посади міським головою відповідно до 

чинного законодавства. 

2.4. На період відсутності начальника відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради  його 

обов’язки виконує посадова особа Відділу згідно з розпорядженням міського 

голови. 

2.5. Начальник відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради: 

2.5.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну 

відповідальність за виконанням покладених на Відділ завдань, визначає ступінь 

відповідальності працівників та керівників структурних підрозділів Відділу. 

2.5.2. В межах своєї компетенції контролює виконання підлеглими Конституції 

України, законів України, рішень міської ради, виконавчого комітету, наказів, 

розпоряджень  вищестоящого керівництва та начальника Відділу, своїх 

функціональних обов’язків.  

2.5.3. Забезпечує роботу з ведення діловодства у Відділі. 

2.5.4. Забезпечує організацію бухгалтерського обліку, дотримання фінансової 

звітності та фінансової дисципліни у Відділі.  

2.5.5. Здійснює особистий прийом громадян.  

2.5.6. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у Відділі. 

2.5.7.Контролює дотримання посадових інструкцій посадовими особами  

Відділу. 

2.5.8. Подає подання міському голові про заохочення працівників або 

притягнення їх, у разі необхідності, до дисциплінарної відповідальності в 

порядку, встановленому чинним законодавством. 

2.5.9. Організовує навчання працівників Відділу.  

2.5.10. Аналізує результати роботи Відділу, вживає заходів щодо підвищення її 

ефективності . 



2.5.11. Надає аналітичні довідки, звіти, узагальнює результати роботи Відділу, 

готує інформацію щодо надходжень податків та зборів до місцевого бюджету у 

звітному році та прогнозні планові показники на наступний рік. 

2.5.12. Розробляє проєкти рішень, розпоряджень міського голови, які 

стосуються напрямків роботи Відділу відповідно до покладених на Відділ 

завдань. 

2.5.13. Організує роботу посадових осіб Відділу з питання вчасного та якісного 

опрацювання звернень громадян та установ. 

2.6.Начальник відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради  підпорядковується міському голові, 

заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

секретарю Татарбунарської міської ради. 

2.7. Керівники структурних підрозділів відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 

підпорядковані міському голові, заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, секретарю Татарбунарської міської ради, 

начальнику відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин. 

2.8. Працівники структурних підрозділів відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради прямо 

підпорядковані міському голові, заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, секретарю Татарбунарської міської ради, 

начальнику відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин, керівнику структурного підрозділу.  

2.9. Посадова інструкція начальника відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради  

затверджується міським головою. 

2.10.Посадові інструкції керівників структурних підрозділів відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської 

ради  затверджуються міським головою або заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради;  посадові інструкції працівників 

Відділу затверджується начальником відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради. 

2.11. У разі отримання наказу або розпорядження від керівництва вищого рівня 

посадова особа Відділу повинна повідомити про це начальника Відділу та 

керівника структурного підрозділу. 

 

Розділ III. Завдання та функції Відділу 
 

3.1. Основним завданням Відділу є: управління майном комунальної власності; 

реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури та 

реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в галузі житлово-

комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, 

громадського харчування, транспорту і зв'язку; 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. Організовує приватизацію комунального майна. 

3.2.2.  Вирішує у межах своєї компетенції питання, пов’язані із наданням в 

оренду або безоплатне користування комунального майна. 

3.2.3.  Здійснює облік та організовує проведення інвентаризації комунального 

майна Татарбунарської міської ради, формує та веде електронні бази даних 

об’єктів 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 роз’яснювальну 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. 

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

передачі об’єктів комунального майна міської ради в процесі його приватизації, 

включаючи майно ліквідованих підприємств, об’єктів незавершеного 

будівництва, а також акції, паї і частки у майні господарських товариств. 

3.2.9. Здійснює в установленому порядку підготовку пропозицій та проєктів 

рішень виконавчого комітету та міської ради щодо передачі в користування 

комунального майна; прийняття з державної у комунальну та передачу з 

комунальної у державну власність об’єктів 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 

фізичним 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. 

3.2.14. Здійснює організаційні, документальні та інші заходи щодо підготовки 

лотів для продажу на аукціоні об’єктів комунального майна міської ради. 

 

3.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції 

в у сфері містобудування, архітектури та в галузі житлово-комунального 

господарства: 

3.3.1. Аналізує стан містобудування, організовує розроблення, проведення 

експертизи, подання на затвердження в установленому порядку генерального 



плану міста Татарбунари та сіл Баштанівка, Борисівка, Білолісся, Глибоке, 

Дельжилер, Нерушай, Нова Олексіївка, Спаське, Струмок, іншої містобудівної 

документації. 

3.3.2. Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного 

розвитку і забудови Татарбунарської міської ради, поліпшення їх 

архітектурного вигляду. 

3.3.3. Забезпечує додержання суб’єктами законодавства у сфері містобудування 

та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої 

містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією. 

3.3.4. Організовує в межах своїх повноважень охорону, реставрацію та 

використання пам’яток архітектури і містобудування, паркових та історико-

культурних ландшафтів. 

3.3.5. Розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення 

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

потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до 

Татарбунарської міської 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 питання 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 об’єктів 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 об’єктів 

благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, 

тимчасових споруд та малих архітектурних форм для проведення 

підприємницької діяльності, об’єктів зовнішньої реклами у межах своєї 

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 об’єктів, створення 

інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних і матеріалів, 

виробів і конструкцій, розглядає проекти конкретних об’єктів 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 поверховості, оздоблення, необхідності внесення змін до цих 

проектів. 

3.3.12. Забезпечує в межах своїх повноважень охорону та використання 

пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та 

історико-культурних ландшафтів. 



3.3.13. 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. 

3.3.14. 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 сіл Баштанівка, 

Білолісся, Борисівка, Глибоке, Дельжилер, Нова Олексіївка, Нерушай, Спаське, 

Струмок, науково-дослідних і проектно - вишукувальних робіт у сфері 

містобудування.  

3.3.16. Організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених 

для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів 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.Забезпечує ведення містобудівного кадастру міста Татарбунари і сіл 

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 - геодезичних і картографічних матеріалів. 

3.3.18. Сприяє впровадженню у проектах об’єктів архітектури прогресивних 

архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, 

що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови і 

переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з 

використанням ресурсозаощаджувальних 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 суб’єктів містобудування з питань що належать до його 

компетенції та вживає відповідних заходів. 

3.3.23. 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). 

3.3.24. 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. 

3.3.25. Вносить пропозиції щодо демонтажу тимчасових споруд, які встановлені 

самовільно. 

3.3.26. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питань щодо 

проведення благоустрою населеного пункту та готує проекти рішень з цих 

питань. 

3.3.27. Забезпечує виконання адміністративних послуг, затверджених 

Татарбунарською міською радою, що відносяться до повноважень відділу у 

сфері містобудування, будівництва, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою. 

3.3.28. Забезпечує підготовку проєктів регуляторних актів, що відносяться до 

повноважень відділу у сфері містобудування, будівництва, архітектури, 

житлово-комунального господарства та благоустрою на території 

Татарбунарської міської ради. 

3.3.29. Забезпечує контроль за виконанням законів України у сфері 

містобудування, будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства 

та благоустрою на території Татарбунарської міської ради та вживає заходи 

щодо попередження порушень та їх усунення у порядку передбаченому чинним 

законодавством. 

3.3.30. Планує заходи у сфері житлово - комунального господарства населених 

пунктів на території Татарбунарської міської ради щодо забезпечення життя і 

роботи населення в нормальних умовах, а також постачання підприємств 

галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла 

й електроенергії. 

3.3.31.Аналізує систему житлово - комунального господарства, яка 

представлена виробниками і споживачами житлово-комунальних послуг на 

території Татарбунарської міської ради та готує рекомендації  виробникам 

житлово-комунальних послуг.  

3.3.32. Контролює утримання в належному стані і функціонування житлового 

фонду (житлових та допоміжних приміщень), проведення реконструкції/ 

ремонту та технічної експлуатації житлового фонду, утримання  відповідно до 

санітарних вимог житлових будинків, прибудинкових територій та місць 

загального користування. 

 

 3.4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 

функції по забезпеченню регулювання земельних відносин: 

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. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1


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.Укладає договори щодо пайової участі на розвиток інфраструктури,  

договори пайової участі на утримання об’єктів благоустрою. 

3.4.5. 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 

3.4.6. Звертається до відповідних органів із поданням щодо порушення 

законодавства із земельних питань та вжиття заходів до порушників.  

3.4.7. 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 проведення робіт  із землеустрою щодо 

земельних ділянок під об’єктами комунальної власності. 

3.4.8. Здійснює консультаційно дорадчі функції та надання правової допомоги 

із земельних питань. 

3.4.9. Інформує населення через засоби масової інформації про вільні земельні 

ділянки комунальної власності для всіх потреб. 

3.4.10. Готує документи для підготовки лотів для продажу земельних ділянок 

або права користування ними з відкритих торгів (аукціонів) у порядку 

визначеному Земельним кодексом України та іншими нормативно-правовими 

актами.  

3.4.11. Організовує надання вихідних даних із землеустрою та інших 

статистичних даних для проведення інвентаризації земель та  нормативної 

грошової оцінки земель на території Татарбунарської міської ради в межах 

повноважень, визначених Земельним кодексом України та іншими нормативно-

правовими актами 

3.4.12. Готує проєкти 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. 

3.4.13. Розробляє проєкти рішень міської ради та її виконавчого комітету, готує 

матеріали та надає пропозиції постійним комісіям з питань віднесених до 

повноважень та завдань Відділу. 

3.4.14. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому 

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

тощо та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, 

забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної 

інформації. 



3.4.15. За дорученням міського голови представляє інтереси Татарбунарської 

міської ради та її виконавчого комітету 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. 

3.4.16. Приймає участь в громадських слуханнях з питань затвердження: 

проєктів землеустрою щодо впорядкування територій, встановлення меж міста 

та містобудівної документації. 

3.4.17. Готує і подає на затвердження Татарбунарської міської ради відповідні 

місцеві програми з питань регулювання земельних відносин. 

3.4.18. Забезпечує розгляд і вирішення питань регулювання земельних 

відносин, раціонального використання земель Татарбунарської міської ради; 

3.4.19. Організовує та здійснює землеустрій, погоджує землевпорядну 

документацію. 

3.4.20. Здійснює контроль за впровадженням заходів передбачених 

документацією із землеустрою. 

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

інформацію про наявність на території Татарбунарської міської ради   

земельних ділянок не наданих у користування, що можуть бути використані під 

забудову. 

3.4.22. Приймає участь у вирішенні земельних спорів у складі відповідної 

комісії виконавчого комітету; представник Відділу оформляє відповідні 

протоколи, акти обстеження, проєкти рішень, тощо та залучає документи 

необхідні для вирішення земельного спору. 

3.4.23. Веде облік договорів оренди земельних ділянок та звітує до ДПІ про 

укладені договори. 

3.4.24. Надає ДПІ інформацію щодо суб’єктів плати за землю відповідно до 

вимог Податкового кодексу України за формами визначеними Міністерством 

фінансів України. 

3.4.25. Здійснює самоврядний контроль за додержанням земельного 

законодавства, використанням і охороною земель та навколишнього 

середовища на території Татарбунарської міської ради відповідно до чинного 

законодавства. 

3.4.26. Здійснює та видає розрахунки орендної плати при індексації 

нормативної грошової оцінки земель відповідно до умов договору оренди; 

3.4.27. Готує витяги з рішень Татарбунарської міської ради з питань 

регулювання земельних відносин у електронній формі та надає відділу 

діловодства та контролю на друк. 

3.4.28. 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. 



3.4.29. Організовує роботу щодо державної реєстрації земельних ділянок 

комунальної власності та підготовки, укладання, поновлення або припинення 

договорів оренди земельних ділянок або їх продажу. 

3.4.30. Аналізує обсяги надходжень орендної плати та земельного податку, 

єдиного податку у сільськогосподарських виробників 4 групи. 

3.4.31. 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. 

3.4.32. Узгоджує проєкти 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; 

3.4.33. Подає заявки та отримує витяги, довідки. 

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

повноважень згідно чинного законодавства. 

3.4.35. Надає адміністративні послуги у сфері земельних відносин.  

 

Розділ ІV. Повноваження Відділу 

 

4.1. Повноваження відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин Татарбунарської міської ради: 

4.1.1. Отримувати у встановленому порядку від органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб інформацію, 

документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

4.1.2. Подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо 

зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які 

виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил. 

4.1.3. Моніторинг 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 Татарбунарської міської територіальної громади. 

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.    Організація 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 органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування пропозицій, обґрунтувань та підготовка документів щодо 

встановлення або зміни меж міста та сіл 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 стягненням 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 шляхом 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 проєктів 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 господарювання у сфері 

поводження з відходами. 

4.1.29.  Вирішує інші питання у галузі земельних відносин відповідно до 

закону. 

4.1.30. Готує проєкти рішень щодо: відчуження відповідно до закону 

комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також 

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

визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права 

комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому 

законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів 

комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір 

купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано 

недійсним, прийняття рішення про здійснення державно-приватного 

партнерства щодо об’єктів комунальної власності, у тому числі на умовах 

концесії, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання 

підприємств, установ та організацій комунальної власності Татарбунарської 

міської ради.  

4.1.31. Готує проєкти рішень щодо встановлення для підприємств, установ та 

організацій, що належать до комунальної власності Татарбунарської міської 

ради, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого 

бюджету. 

4.1.32. Готує проєкти рішень про передачу іншим органам окремих 

повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності 

Татарбунарської міської ради.  

4.1.33. Готує проєкти рішень про надання згоди на передачу об'єктів з 

державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з 

комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної 

власності. 

4.1.34.Готує проєкти рішень щодо затвердження в установленому порядку 

місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних 

населених пунктів, іншої містобудівної документації. 



4.1.35. Готує пропозиції до проєкту рішення щодо встановлення відповідно до 

законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, 

забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в 

громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну 

відповідальність. 

4.1.36. Розробляє проєкти рішень щодо затвердження вимог до облаштування 

майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням норм, 

нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних 

будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших 

нормативних документів. 

4.1.37. Надання пропозицій при підготовці програм соціально-економічного 

розвитку сіл та міста. 

 

4.1.38. Участь в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових 

будинків, капітальних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності 

співвласників багатоквартирного будинку, в межах бюджетних програм, 

визначених за рішенням Татарбунарської міської ради. 

4.1.39. Управління в межах, визначених міською радою, майном, що належить 

до комунальної власності Татарбунарської міської ради. 

4.1.40. 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. 

4.1.41. Управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у 

комунальній власності Татарбунарської міської ради, забезпечення їх 

належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості 

послуг населенню. 

4.1.42. 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. 

4.1.43. 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. 

4.1.44. Готує проєкти рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок 

та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення 

контролю за їх діяльністю відповідно до закону. 

4.1.45. Організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних 

засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#n16


підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також 

населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, 

організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць 

відпочинку громадян. 

4.1.46. Розробляє проєкти рішень про розміщення, обладнання та 

функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок 

таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за 

дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог 

щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування. 

4.1.47. Забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць 

поховання та їх охорони. 

4.1.48. Надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на 

розміщення реклами; облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення 

контролю за його використанням. 

4.1.49. Надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального 

захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату. 

4.1.50. Здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням 

житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, 

розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності. 

4.1.51. Видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та 

комунальних організацій. 

4.1.52. Облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм 

власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких 

приміщень для задоволення потреб територіальної громади. 

4.1.53. Складання уповноваженими посадовими особами Відділу протоколів, 

приписів, актів, витребування пояснень та інших документів, тощо при 

виявленні порушення норм чинного законодавства, контроль за додержанням 

яких покладено на Відділ. 

 

4.2.1.В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-

правових актів (рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови). 

4.2.2.Має інші власні та делеговані повноваження у галузі будівництва, в галузі 

житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 

обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку та у сфері 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, які визначені статтями 29, 30, 31, 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та пов’язані з виконанням покладених на відділ  

завдань.  

 

 

Відділ має право: 

 



4.3. В установленому порядку одержувати від установ інформацію, документи 

та інші матеріали, необхідні для складання проекту бюджету Татарбунарської 

міської ради. 

4.4. Взаємодіяти з органами Державної податкової служби, територіальними 

органами Державного казначейства, органами Держгеокадастру та іншими 

виконавчими органами державної влади та установами з питань покладених на 

відділ завдань.  

4.5.  Управляти майном, що за законом належить до комунальної власності 

Татарбунарської міської територіальної громади. 

4.6. Встановлювати порядок та здійснювати контролю за використанням 

прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності 

Татарбунарської міської територіальної громади. 

4.7. Вносити на розгляд ради пропозиції щодо порядку та умов відчуження 

комунального майна, проєктів місцевих програм приватизації та переліку 

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

виконання цих програм; подавати міській раді письмові звіти про хід та 

результати відчуження комунального майна; 

4.8. Вести облік громадян, які відповідно до законодавства потребують 

поліпшення житлових умов здійснювати розподіл та надавати відповідно до 

законодавства житло, що належить до комунальної власності; вирішувати 

питання щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що 

належать до комунальної власності. 

4.9.Сприяти: розширенню житлового будівництва, наданню громадянам, які 

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

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

поданню допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та 

ремонті; створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків; 

прийняттю рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та 

майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійсненню контролю 

за їх діяльністю відповідно до закону. 

 

Розділ V. Відповідальність відділу 
 

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. 

 

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 
п’ята сесія VIII скликання 

 

Про надання згоди на організацію  

співробітництва територіальних громад 

 

Керуючись статтями 25, 32, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  статтею 5 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад», враховуючи пропозиції депутатів Татарбунарської 

міської ради Лозовщука О.Ф., Усатенка В.І., Стогній С.В., Карпенка О.М. щодо 

ініціювання співробітництва між Татарбунарською міською радою і 

Дивізійською сільською радою, Татарбунарською міською радою і Лиманською 

сільською радою, Татарбунарською міською радою і Тузлівською сільською 

радою у сфері професійного розвитку педагогічних та медичних працівників у 

формі спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва 

підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, а саме: 

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Татарбунарської міської ради та у сфері забезпечення права дітей 

з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття 

дошкільної та загальної середньої освіти у формі спільного фінансування 

(утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій 

комунальної форми власності, а саме: комунальної установи «Татарбунарський 

інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської міської ради, у сфері охорони 

здоров’я населення, а саме: комунальне некомерційне підприємство 

«Татарбунарська багатопрофільна лікарня» Татарбунарської міської ради, 

комунальне некомерційне підприємство «Татарбунарський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради,     Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на організацію співробітництва між Татарбунарською 

міською радою і Дивізійською сільською радою у сфері професійного розвитку 

педагогічних працівників у формі спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної 

форми власності, а саме: комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Татарбунарської міської ради.  

 

2. Надати згоду на організацію співробітництва між Татарбунарською 

міською радою і Лиманською сільською радою у сфері професійного розвитку 



педагогічних працівників у формі спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної 

форми власності, а саме: комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Татарбунарської міської ради. 

 

3. Надати згоду на організацію співробітництва між Татарбунарською 

міською радою і Тузлівською сільською радою у сфері професійного розвитку 

педагогічних працівників у формі спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної 

форми власності, а саме: комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Татарбунарської міської ради. 

 

4. Надати згоду на організацію співробітництва між Татарбунарською 

міською радою і Дивізійською сільською радою у сфері забезпечення права 

дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття 

дошкільної та загальної середньої освіти у формі спільного фінансування 

(утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій 

комунальної форми власності, а саме: комунальної установи «Татарбунарський 

інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської міської ради.  

 

5. Надати згоду на організацію співробітництва між Татарбунарською 

міською радою і Лиманською сільською радою у сфері забезпечення права 

дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття 

дошкільної та загальної середньої освіти у формі спільного фінансування 

(утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій 

комунальної форми власності, а саме: комунальної установи «Татарбунарський 

інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської міської ради. 

 

6. Надати згоду на організацію співробітництва між Татарбунарською 

міською радою і Тузлівською сільською радою у сфері забезпечення права 

дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття 

дошкільної та загальної середньої освіти у формі спільного фінансування 

(утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій 

комунальної форми власності, а саме: комунальної установи «Татарбунарський 

інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської міської ради. 

 

 

 

7. Надати згоду на організацію співробітництва між Татарбунарською 

міською радою і Дивізійською сільською радою у сфері охорони здоров’я 

населення в межах програми фінансової підтримки  та у формі спільного 

фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та 

організацій комунальної форми власності, а саме: комунальне некомерційне 

підприємство «Татарбунарська багатопрофільна лікарня» Татарбунарської 



міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Татарбунарський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради.  

 

8. Надати згоду на організацію співробітництва між Татарбунарською 

міською радою і Лиманською сільською радою у сфері охорони здоров’я 

населення в межах програми фінансової підтримки  та у формі спільного 

фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та 

організацій комунальної форми власності, а саме: комунальне некомерційне 

підприємство «Татарбунарська багатопрофільна лікарня» Татарбунарської 

міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Татарбунарський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради.  

 

9. Надати згоду на організацію співробітництва між Татарбунарською 

міською радою і Тузлівською сільською радою у сфері охорони здоров’я 

населення в межах програми фінансової підтримки  та у формі спільного 

фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та 

організацій комунальної форми власності, а саме: комунальне некомерційне 

підприємство «Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Татарбунарської міської ради.  

 

10.Татарбунарському міському голові (Глущенку А.П.): 

10.1. підготувати та надіслати пропозиції про початок переговорів між 

Татарбунарською міською радою і Дивізійською сільською радою, 

Татарбунарською міською радою і Лиманською сільською радою, 

Татарбунарською міською радою і Тузлівською сільською радою з питань 

організації співробітництва територіальних громад; 

10.2. забезпечити створення спільних комісій з підготовки проєктів 

договорів про співробітництво територіальних громад; 

10.3. провести відповідні дії з підготовки проєктів договорів про 

співробітництво територіальних громад.   

 

11. Запропонувати Татарбунарському міському голові (Глущенку А.П.) 

включити до складу комісій з підготовки проєктів договорів про 

співробітництво територіальних громад у сфері професійного розвитку 

педагогічних працівників та у сфері забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти від Татарбунарської територіальної громади: 

Лєсніченка Олександра Вадимовича – секретаря Татарбунарської міської 

ради, 

Лозовщука Олександра Феодосійовича – депутата Татарбунарської 

міської ради, голову постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, 

Вихристюк Ольгу Вікторівну – начальника відділу освіти 

Татарбунарської міської ради. 

 



12. Запропонувати Татарбунарському міському голові (Глущенку А.П.) 

включити до складу комісій з підготовки проєктів договорів про 

співробітництво територіальних громад у сфері охорони здоров’я населення: 

Лєсніченка Олександра Вадимовича – секретаря Татарбунарської міської 

ради, 

Стогній Світлану Віталіївна – депутата Татарбунарської міської ради, 

члена постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, 

Карпенко Олександра Миколайовича – депутата Татарбунарської міської 

ради, члена постійної комісії міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань (голова комісії Лозовщук О.Ф.). 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 

 

12 січня 2021 року 

№ 133 – VIІI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
п’ята сесія VIII скликання 

 
 

Про звернення депутатів Татарбунарської  

міської ради до президента України Зеленського В.О. 

прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. та  

народного депутата України Ткаченка О.М. 

 

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частиною 2 статті 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад»,  Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Татарбунарської міської ради Одеської 

області до президента України Зеленського В.О., прем’єр-міністра України 

Шмигаля Д.А., народного депутата України Ткаченка О.М. щодо підвищення 

тарифів на електроенергію та газ, що додається. 

 

2. Надіслати звернення на адресу президента України, Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України. 

  

3. Запропонувати Одеській обласній раді (Діденко Г.В.) та Білгород-

Дністровської районної ради (Мельниченко Г.В.)  підтримати звернення 

депутатів Татарбунарської міської ради щодо підвищення тарифів на 

електроенергію та газ. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради.   

   

 

 

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     А.П.Глущенко 

 

«04»січня 2021 року 

  № 134 – VIІI 
 

 


