
 
  

  

Татарбунарська міська рада  

   

  

МАТЕРІАЛИ  

9 чергової сесії VIII скликання  

(засідання сесії 

16.04.2021 року о 10.00 год 

 

спільне засідання постійних 

депутатських комісій  14.04.2021  

о 10.00 год) 



Порядок денний 9 сесії VII скликання  

 

1. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 22.12.2020 

року № 26-VІIІ «Про бюджет Татарбунарської міської територіальної громади 

на 2021 рік». 

2. Про  передачу майна з балансу виконавчого комітету  Татарбунарської 

міської ради на баланс відділу освіти  Татарбунарської міської ради. 

3. Про прийняття майна із спільної комунальної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Одеської області у комунальну власність 

Татарбунарської міської ради. 

4. Про надання статусу службового житла  трикімнатній квартирі, що 

належить  комунальній власності  Татарбунарської міської ради. 

5.  Про надання дозволу відділу освіти Татарбунарської міської ради на 

передачу в оренду нерухомого майна,що належить до комунальної власності  

Татарбунарської міської ради. 

6. Про надання дозволу відділу освіти Татарбунарської міської ради на 

передачу в оренду нерухомого майна, що належить  комунальній власності 

Татарбунарської міської ради. 

7. Про внесення змін і доповнень до додатку 8 рішення Татарбунарської 

міської ради від 22 грудня 2020 року № 26 - VIII «Про бюджет 

Татарбунарської міської ради на 2021 рік». 

8. Про внесення змін до статуту комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Татарбунарської міської 

ради та викладення його в новій редакції 

9. Про затвердження «Місцевої програми цивільного захисту, техногенної 

та пожежної безпеки Татарбунарської міської ради Одеської області на 2021-

2024» 

10. Про внесення змін до структури виконавчих органів  Татарбунарської 

міської ради  

11. Про затвердження структури  КУ «Центр надання соціальних послуг 

Татарбунарської міської ради» 

12. Про  прийняття  майна із спільної комунальної власності територіальних 

громад Білгород-Дністровського району у комунальну власність  

Татарбунарської  міської  ради 

13. Про передачу майна з балансу виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради на баланс юридичних осіб, засновником яких є Татарбунарська 

міська рада 

14. Про затвердження «Програми по локалізації та ліквідації  амброзії 

полинолистої на території Татарбунарської міської ради протягом 2021-2026 

років» 

15. Про затвердження «Програми скорочення кількості безпритульних 

тварин на території Татарбунарської міської ради  на 2021-2023 роки 

16.  Про  внесення  доповнень  до  переліку першого  типу 

об’єктів  оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні, додаток №  1 

затверджених  рішенням  Татарбунарської міської ради від 22.12.2020 року № 



 35-VIII  «Про  затвердження  Переліків  першого та другого типу 

об’єктів оренди комунальної власності»  

17. Про затвердження Положення про відділ з питань управління майном 

комунальної власності відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин Татарбунарської міської ради. 

18.  Про затвердження Положення про відділ архітектури відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської 

міської ради 

19.  Про затвердження Положення про відділ земельних відносин відділу з 

питань управління майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради 

20.  Про затвердження Положення про громадські пасовища на території 

Татарбунарської міської ради 

21.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Публічного акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ» (м.Татарбунари, вулиця Київська) 

22.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Публічного акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ» (м.Татарбунари, Центральна) 

23.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Куруч Сергія Даниловича (с.Дельжилер) 

24.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Стас Ольги Геннадіївни (с.Дельжилер) 

25.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Лавреки Олени Валентинівни 

(с.Білолісся) 

26.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Іванової Тетяни Василівни (с.Спаське) 

27.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Шидловської Лілії Ігорівни (с.Струмок) 

28.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Тріщенка Юрія Миколайовича 

(с.Струмок) 

29.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Григоренко Ольги Вікторівни (с.Струмок) 

30.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Ліпової Олесі Володимирівни 

(с.Білолісся) 

31.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Блінової Лариси Павлівни 

(м.Татарбунари) 

32.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Блінова Ігоря Михайловича 

(м.Татарбунари) 



33.  Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду, за клопотанням Муту Тетяни Іванівни 

(м.Татарбунари) 

34.  Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду, за клопотанням Рацького Романа Омеляновича 

(м.Татарбунари) 

35.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність, за клопотанням Мітакі Сави Івановича (с.Борисівка) 

36.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність, за клопотанням Гушан Ірини Степанівни 

(с.Борисівка) 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі у власність за клопотанням Іщенко Ганни Григорівни (с.Струмок) 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі у власність за клопотанням Должненко Олександри Кирилівни 

(с.Струмок) 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі у власність за клопотанням Міхова Георгія Даниловича, Хребтань 

Раїси Данилівни (с.Дельжилер) 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі у власність за клопотанням Максимчук Альони Володимирівни 

(м.Татарбунари) 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі у власність за клопотанням Зінченко Наталії Георгіївни, Зінченка 

Сергія Івановича  (м.Татарбунари) 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі у власність за клопотанням Краченка Валерія Борисовича  

(м.Татарбунари) 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі у власність за клопотанням Міля В’ячеслава Миколайовича  

(м.Татарбунари) 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі у власність за клопотанням Горіної Лідії Іванівни (м.Татарбунари) 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі у власність за клопотанням Дуденко Світлани Дмитрівни 

(м.Татарбунари) 



46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі у власність за клопотанням Войцеховського Михайла Івановича  

(м.Татарбунари) 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі у власність за клопотанням Доніч Римми Михайлівни 

(м.Татарбунари) 

48.  Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Осадчук 

Майї Вікторівни (м.Татарбунари) 

49.  Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Байло 

Світлани Якимівни(м.Татарбунари) 

50.  Про визнання таким що втратило чинність рішення Борисівської 

сільської ради від 28.06.1995 року № 5/16ХХІІІ та рішення Борисівської 

сільської ради від 14.12.2009 року № 326-V у частині, що стосується Чебана 

Степана Матвійовича та про передачу у власність земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125080800:02:001 :0133 за клопотанням Чебан 

Анастасії Дасіївни (с.Борисівка) 

51.  Про вилучення з користування земельної ділянки за клопотанням Кірліг 

Олександра Павловича (с.Білолісся) 

52.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Гач Ольги Вікторівни 

(с.Струмок) 

53.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Герасименка Андрія 

Вікторовича (с.Струмок) 

54.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Герасименко Поліни Іванівни 

(с.Струмок) 

55.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Скоморівської Тетяни Іванівни 

(с.Струмок) 

56.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Джула Руслана Сергійовича 

(с.Нерушай) 

57.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Джула Ольги Анатоліївни 

(с.Нерушай) 

58.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Черненка Дмитра 

Анатолійовича (с.Нерушай) 

59.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Стойкова Івана 

Володимировича (с.Струмок) 

60.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Якушенка Анатолія 

Володимировича (с.Струмок) 



61.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Іордакі Інни Федорівни 

(с.Струмок) 

62.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Соловйової Наталі Григорівни 

(с.Струмок) 

63.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Семенової Любові Григорівни 

(с.Струмок) 

64.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Разінкіної Тетяни 

Олександрівни (с.Струмок) 

65.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Кордолян Олексія Федоровича 

(с.Струмок) 

66.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Юларжі Оксани Олександрівни 

(с.Струмок) 

67.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Летінського Сергія 

Олександровича (с.Струмок) 

68.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Усової Ганни Василівни 

(с.Струмок) 

69.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Єрьоміної Ірини Олександрівни 

(м.Татарбунари) 

70.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Мітакі Алли Антипівни 

(с.Борисівка) 

71.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Литянського Сергія 

Вікторовича (с.Білолісся) 

72.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду в с.Борисівка за клопотанням  Татарбунарського 

сільського споживчого товариства 

73.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду в с.Баштанівка за клопотанням  Татарбунарського 

сільського споживчого товариства 

74.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду в м.Татарбунари за клопотанням  Мойсеєва 

Олександра Івановича 

75.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Панчева Олександра Ілліча 

(с.Глибоке) 



76.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Барбан Олександра 

Степановича (с.Глибоке) 

77.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду в м.Татарбунари за клопотанням  Апонюк Ельгізи 

Анасівни 

78.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для громадських пасовищ за клопотанням  Прокопець 

Олени Вікторівни (м.Татарбунари) та про затвердження Положення про 

громадські пасовища на території Татарбунарської міської ради. 

79.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється. за 

клопотанням Гажийського Валентина Євгенійовича (м.Татарбунари) 

80.  Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 

21.01.2021 року № 157-VIIІ за клопотанням Чабан Віталія Борисовича 

81.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Ярошенко Євдокії Самойлівни 

(с.Струмок) 

82.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Трищенко Жана Васильовича 

(с.Спаське) 

83.  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням  Чумачеко Людмили Василівни 

(м.Татарбунари) 

84.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Лапи Бориса Павловича (с.Струмок) 

85.  Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Коробкова 

Євгена Валерійовича та Стогній Володимира Михайловича (м.Татарбунари) 

86.  Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Вторенко 

Лариси Миколаївни (м.Татарбунари) 

87.  Про внесення змін до договору оренди землі за клопотанням Гроздєвої 

Віри Терентіївни, Доніч Римми Михайлівни, Савченка Віктора 

Олександровича (м.Татарбунари) 

88. Про надання в користування на укладання договору суперфіцію за 

клопотанням Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Піонер-

Т» 

89.  Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням гр. Ткаченка 

Олександра Миколайовича 

90.  Про надання земельної ділянки в оренду, за клопотанням Скоробагача 

Євгена Вікторовича (м.Татарбунари) 

91.  Про надання земельної ділянки в оренду, за клопотанням Коваль 

Людмили Василівни (м.Татарбунари) 

92.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється. за 

клопотанням Швець Лідії Іванівни (м.Татарбунари) 

93.  Про укладання меморандуму про співпрацю та взаємодію за заявами: 

товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське виробниче 



підприємство «Агростар» селянського (фермерського) господарства «Петрова 

Олександра Федоровича», товариства з обмеженою відповідальністю 

«Шампань України» 

94.  Про погодження попередніх матеріалів для надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за клопотанням: 

Плити Василя Васильовича. 

95.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Байлук Дениса Олександровича 

(м.Татарбунари) 

96. Про внесення змін у Додаток 1 «Методики розрахунку обсягу пайової 

участі (внеску) власників тимчасових споруд  торговельного, побутового, 

соціально-культурного  чи іншого призначення на утримання об'єктів 

благоустрою в м. Татарбунари» затвердженої рішенням Татарбунарської 

міської ради «Про визначення  обсягу  пайової участі (внеску) власників 

тимчасових споруд  торговельного, побутового, соціально-культурного  чи 

іншого призначення та користувачів об'єктів благоустрою  на утримання 

об'єктів благоустрою в м. Татарбунари» від «14 » квітня 2017 року №  385    - 

VII зі змінами.   

97. Про внесення змін та доповнень до рішення Татарбунарської міської ради 

від  03. 12. 2020 р.  № 6 - VIIІ  «Про затвердження Регламенту роботи   

Татарбунарської   міської  ради» 

98. Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               1 питання Порядку денного  

  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення міської  

ради від 22.12.2020 року № 26-VІIІ «Про бюджет  

Татарбунарської міської територіальної громади на 2021 рік» 

 

(15583000000) 
 (код бюджету) 

 

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частини восьмої статті 78 Бюджетного 

кодексу України,Татарбунарська міська рада  

В ИР ІШИЛ А :   

1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 22.12.2020 

року   № 26-VIІІ «Про бюджет Татарбунарської міської територіальної 

громади на 2021 рік»: 

1.1. Внести зміни до додатків 1-6 (додаються). 

 

2. Внести зміни та доповнення до додатку 2 «Обсяги фінансування 

заходів програми Милосердя» на 2021 рік» програми «Милосердя» на 2021-

2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2020 № 28-VIII,  

доповнивши його пунктом 10: 

 

№ 

п/п 

Напрямки забезпечення розвитку 

програми 

Обсяги 

фінансування 

(грн.) 

Виконавець 

10 Утримання  штату працівників по  

роботі  з ветеранами війни, ветеранами 

праці, інвалідами війни,  учасниками 

бойових дій  та  інших категорій 

населення  

    161 040,0 Відділ 

соціального 

захисту та 

охорони 

здоров’я 

міської ради 

 

3. Внести зміни до додатку 2 «Обсяги фінансування заходів програми 

культурно-масових та мистецьких заходів на 2021 рік», затвердженої 

рішенням міської ради від 22.12.2020 № 27-VIII, видаливши пункт 4.   

 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

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

економічного розвитку, інвестицій, планування території, будівництва, 

архітектури та благоустрою. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА       А.П.Глущенко 

 
Проєкт рішення підготовлено  

фінансовим  відділом  

Татарбунарської міської ради 
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Зміни до доходів міського бюджету на 2021 рік 

15583000000 

      код бюджету                  грн. 

Код 
Найменування згідно 

 з класифікацією доходів бюджету 
Всього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження -39 000 -39 000     

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   -26 500 -26 500     

14030000 

Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції)  
-26 500 -26 500     

14031900 Пальне -26 500 -26 500     

18000000 Місцеві податки  -12 500 -12 500     

18010000 Податок на майно  -12 500 -12 500     

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  -12 500 -12 500     

20000000 Неподаткові надходження 39 000 39 000     

24000000 Інші неподаткові надходження 39 000 39 000     

24060000 Інші надходження   39 000 39 000     

24060300 Інші надходження   39 000 39 000     

40000000 Офіційні трансферти 31 000 31 000     

41000000 Від органів державного управління 31 000 31 000     

41050000 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 
31 000 31 000     

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 31 000 31 000     

З бюджету Тузлівської сільської територіальної 

громади: 
31 000 31 000     



  - КУ "Татарбунарський інклюзивно-ресурсний центр" 

Татарбунарської міської ради (на заробітну плату)                           
11 000 11 000     

  - КУ "Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників" Татарбунарської міської ради (у сфері 

професійного розвитку педагогічних працівників у 

формі спільного фінансування (утримання) суб'єктами 

співробітництва підприємства)                                             

20 000 20 000     

  Всього доходів 31 000 31 000     

 

 

 

  Секретар міської ради           О.В.Лєсніченко 

 



Додаток 2 

до проєкту рішення міської ради 

Зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2021 рік 

15583000000 
      код бюджету                грн. 

Код Назва 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 
Разом 

у т.ч. 

бюджет 

розвитк

у 

1 2 3 4 5 6 

200000 Внутрішнє фінансування -8 000 8 000 8 000 0 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишку коштів бюджетів -8 000 8 000 8 000 0 

208100 На початок періоду 0 0 0 0 

208200 На кінець періоду 0 0 0 0 

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) 

-8 000 8 000 8 000 0 

  Всього за типом кредитора -8 000 8 000 8 000 0 

600000 Фінансування за активними операціями -8 000 8 000 8 000 0 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -8 000 8 000 8 000 0 

602100 На початок періоду   0 0 0 

602200 На кінець періоду   0 0 0 

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) 

-8 000 8 000 8 000 0 

  Всього за типом боргового зобов’язання -8 000 8 000 8 000 0 

 

Секретар міської ради           О.В.Лєсніченко 



Додаток 3 

до проєкту  рішення міської ради 

Зміни до розподілу видатків місцевого бюджету на 2021 рік 

15583000000 
     код бюджету                                      грн. 

Код 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів 

Код 

ТПК

ВКМ

Б / 

ТКВ

КБМ

С 

Код 

ФКВ

КБ 

Найменування головного 

розпорядника, 

відповідального виконавця, 

бюджетної програми або 

напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ 

ТПКВКМБ / ТКВКБМС 

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

0600000     

Відділ освіти 

Татарбунарської 

міської ради (головний 

розпорядник) 

31 000 31 000 11 000             31 000 

0610000     

Відділ освіти 

Татарбунарської 

міської ради 

(відповідальний 

виконавець) 

31 000 31 000 11 000             31 000 

0611000 1000   Освіта 31 000 31 000 11 000             31 000 

0611140 1140   

Інші програми, заклади 

та заходи у сфері 

освіти, в т.ч.: 
20 000 20 000               20 000 

0611141 1141 0990 

Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері 

освіти: 
20 000 20 000               20 000 

      

Утримання 

Комунальної установи 

«Центр професійного 
20 000 20 000               20 000 



розвитку педагогічних 

працівників»  

0611150 1150 0990 

Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 
11 000 11 000 11 000             11 000 

0611151 1151 0990 

Забезпечення 

діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за 

рахунок коштів 

міського бюджету 

11 000 11 000 11 000             11 000 

0800000     

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров'я  

Татарбунарської 

міської ради  (головний 

розпорядник) 

                    

0810000     

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров'я  

Татарбунарської 

міської ради 

(відповідальний 

виконавець)  

                    

  2000   Охорона здоров"я                     

0812010 2010 0731 

Багатопрофільна 

стаціонарна медична 

допомога населенню 
36 000 36 000               36 000 

0812111 2111 0726 

Первинна медична 

допомога населенню, 

що надається центрами 

первинної медичної 

(медико-санітарної) 

допомоги 

-36 000 -36 000               -36 000 



  3000   

Соціальний захист та 

соціальне 

забезпечення 

                    

0813100 3100   

Надання та 

реабілітаційних послуг 

громадянам похилого 

віку, особам з 

інвалідністю, дітям з 

інвалідністю в 

установах соціального 

обслуговування  

-161 040 -161 040 -161 040               

0813191 3191 1030 

Інші видатки на 

соціальний захист 

ветеранів війни та праці 
-161 040 -161 040 -161 040             -161 040 

0813240 3240   Інші заклади та заходи  161 040 161 040 161 040             161 040 

0813242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 

забезпечення 

161 040 161 040 161 040             161 040 

1000000     

Відділ культури, сім’ї 

та молоді 

Татарбунарської 

міської ради (головний 

розпорядник) 

-8 000 -8 000 -77 422 29 060 8 000 8 000         

1010000     

Відділ культури, сім’ї 

та молоді 

Татарбунарської 

міської ради 

(відповідальний 

виконавець) 

-8 000 -8 000 -77 422 29 060 8 000 8 000         

1010160 0160 0111 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

109 062 109 062 103 512             109 062 



об'єднаних 

територіальних 

громадах  

1014000 4000   Культура -117 062 -117 062 -180 934 29 060 8 000 8 000       -109 062 

1013140 3140 1040 

Оздоровлення та 

відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються 

за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, 

які постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи) 

10 000 10 000               10 000 

1014040 4040 0824 
Забезпечення діяльності 

музеїв і виставок 
-40 606 -40 606 -46 136   8 000 8 000       -32 606 

1014060 4060 0828 
Забезпечення діяльності 

будинку культури 
150 286 150 286 101 944 29 060           150 286 

1014080 4080   

Інші заклади та заходи в 

галузі культури і 

мистецтва 
-236 742 -236 742 -236 742             -236 742 

1014081 4081 0829 

Забезпечення діяльності 

інших закладів в галузі 

культури і мистецтва  
-236 742 -236 742 -236 742             -236 742 

      Всього  23 000 23 000 -66 422 29 060 8 000 8 000       31 000 

 

  Секретар міської ради           О.В.Лєсніченко 



Додаток 4 

до проєкту  рішення міської ради 

 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік 
15583000000 

      код бюджету                  
 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 
 

Код Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту 
Усього 

1 2 3 

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 31 000 

1550700000 Бюджет Тузлівської сільської територіальної громади 31 000 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 31 000 

X загальний фонд 31 000 

X спеціальний фонд   

 

Секретар міської ради             О.В.Лєсніченко 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html


Додаток 5 

до проєкту рішення міської ради 

 

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2021 році будуть проводитися  

за рахунок коштів бюджету розвитку 
15583000000 

     код бюджету                              грн. 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів
2
 

Код 

ТПКВКМ

Б / 

ТКВКБМС 

Код 

ФКВКБ 

Найменування головного 

розпорядника, 

відповідального виконавця, 

бюджетної програми або 

напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

Назва об’єктів відповідно  до 

проектно-кошторисної 

документації тощо 

Спеціальний 

фонд, грн. 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

1000000     

Відділ культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської ради 

(головний розпорядник) 

  8 000 8 000 

1010000     

Відділ культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської ради 

(відповідальний виконавець) 

  8 000 8 000 

1014040 4040 0824 
Забезпечення діяльності музеїв і 

виставок 

Придбання багатофункціонального 

пристрою 
8 000 8 000 

      Всього    8 000 8 000 

 

Секретар міської ради             О.В.Лєсніченко 

 



Додаток 6 

до проєкту  рішення міської ради 

 

Зміни до переліку місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

міського бюджету у 2021 році 

15583000000 

     код бюджету                                   грн. 
Код 

програмної 

класифікації 

видатків 

місцевих 

бюджетів
2
 

Код 

ТПКВКМБ 

/ 

ТКВКБМС
3
 

Код 

ФКВКБ
4
 

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

Найменування місцевої 

(регіональної) програми 

Загальн

ий фонд 

Спеці-

альний 

фонд 

Разом  

1 2 3 4 5 6 7 8 

0800000     

Відділ соціального захисту 

та охорони здоровʼя 

Татарбунарської міської 

ради  (головний 

розпорядник) 

  

161 040   161 040 

0810000     

Відділ соціального захисту 

та охорони здоровʼя 

Татарбунарської міської 

ради (відповідальний 

виконавець)  

  

161 040   161 040 

0813242 3242 1090 
Інші видатки на соціальний 

захист населення 

Міська цільова Програма 

"Милосердя" на 2021-2025  роки 
161 040   161 040 

0812010 2010 0731 

Багатопрофільна 

стаціонарна медична 

допомога населенню 

Програма фінансової підтримки 

та розвитку КНП 

"Татарбунарська багатопрофільна 

лікарня"  на 2021 рік 

36 000   36 000 



0812111 2111 0726 

Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

центрами первинної 

медичної (медико-

санітарної) допомоги 

Програма фінансової підтримки 

та розвитку КНП 

"Татарбунарський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги"  на 2021 рік 

-36 000   -36 000 

      Всього    161 040 0 161 040 
 

Секретар міської ради             О.В.Лєсніченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 питання Порядку денного  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 
 

 

  

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення сесії Одеської обласної ради від 19.02.2021 року №93-VIII 

«Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Одеської області у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад  та громад міст Одеської області, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати на баланс відділу освіти Татарбунарської міської ради 

обладнання згідно додатку № 1. 

2. Створити комісію з приймання-передачі майна у складі: 

- Лєсніченко О.В. – секретарь міської ради, голови комісії; 

- Борденюк В.М. – начальник юридичного відділу 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; 

 - Вихристюк О.В. –начальник відділу освіти Татарбунарської міської 

ради; 

 - Лазарєва Л.І. - головний бухгалтер відділу освіти Татарбунарської 

міської ради; 

 - Кубишкіна С.І. – фахівець I категорії централізованої бухгалтерії 

відділу освіти Татарбунарської міської ради. 

 - Касаджик В.І. - фахівець II категорії централізованої бухгалтерії відділу 

освіти Татарбунарської міської ради. 

3. Комісії скласти відповідний акт приймання-передачі майна, 

зазначеного  в пункті 1 цього рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА             А.П.Глущенко 

 
Проєкт рішення 

підготовлений відділом 

освіти Татарбунарської 

міської ради 

Про  передачу майна з балансу 

виконавчого комітету  Татарбунарської 

міської ради на баланс відділу освіти 

Татарбунарської міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

 

 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення сесії Одеської обласної ради від 19.02.2021 року №93-VIII 

«Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Одеської області у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад  та громад міст Одеської області, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 
 1. Прийняти у постійне користування обладнання, яке обліковується  на балансі 

комунальної установи «Одеський обласний центр фінансово-статистичного  

моніторингу, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення 

закладів і установ освіти», зі спільної  комунальної  власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст  Одеської області  у комунальну власність 

Татарбунарської міської ради згідно з додатком № 1. 

 2. Створити комісію приймання-передачі майна, зазначеного в п.1 цього 

рішення в наступному складі: 

- Лєсніченко О.В. – секретарь міської ради, голова комісії; 

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

(апарату) міської ради; 

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

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

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

відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

 - Кіріляк І.Ю. – директор комунальної установи «Одеський обласний 

центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та 

навчально-методичного забезпечення закладів освіти»; 

Про  прийняття майна із спільної  

комунальної  власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст  Одеської області  

у комунальну власність Татарбунарської 

міської ради  



 - Клімашенко В.М. – начальник відділу контролю та аудиту комунальної 

установи «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-

технічного та навчально-методичного забезпечення закладів і установ освіти»; 

 - Парандюк С.В. – начальник відділу - головний бухгалтер відділу 

економічно-ресурсного забезпечення управління дошкільної, загальної 

середньої, професійної освіти та економічно-ресурсного забезпечення 

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. 

 3. Комісії скласти відповідний акт прийомання-передачі майна, зазначеного  в 

пункті 1 цього рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА             А.П.Глущенко 

 
Проєкт рішення 

підготовлений відділом 

освіти Татарбунарської 

міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Додаток № 1                               

                                                                                           до проєкту  рішення       

                                                                            Татарбунарської міської ради                               

 

1. Комунальний заклад «Татарбунарський заклад загальної середньої 

освіти I-III ступенів ім. В.З. Тура» Татарбунарської міської ради: 

 – персональний комп’ютер вчителя Impression Studio AL A 2150 (1шт.); 

 -  персональний комп’ютер учня Impression Р+ (15 шт.); 

 - мультимедійний комплекс (1 шт.). 

2. Комунальний заклад «Татарбунарський навчально-виховний комплекс 

«Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів-гімназія» Татарбунарської 

міської ради: 

 -  персональний комп’ютер вчителя Impression Studio AL A 2150 (1шт.); 

 -  персональний комп’ютер учня Impression Р+ (15 шт.); 

 - мультимедійний комплекс (1 шт.); 

 - комплект засобів навчання для кабінету хімії (1 шт.); 

 - комплект засобів для кабінету біології (1 шт); 

 - персональний комп’ютер форм-фактора ноутбук Impression (10 шт.). 

3. Комунальний заклад «Білоліський заклад загальної середньої освіти I-

III ступенів» Татарбунарської міської ради: 

 - персональний комп’ютер форм-фактора ноутбук Impression (10 шт.). 

4. Комунальний заклад «Борисівський заклад загальної середньої освіти I-

III ступенів» Татарбунарської міської ради: 

 - персональний комп’ютер форм-фактора ноутбук Impression (5 шт.). 

5. Комунальний заклад «Глибоківський заклад загальної середньої освіти 

I-III ступенів» Татарбунарської міської ради: 

 - персональний комп’ютер форм-фактора ноутбук Impression (5 шт.). 

6. Комунальний заклад «Дмитрівський заклад загальної середньої освіти 

I-III ступенів» Татарбунарської міської ради: 

 - персональний комп’ютер вчителя Impression Studio AL A 2150 (1шт.); 

 -  персональний комп’ютер учня Impression Р+ (10 шт.); 

 - мультимедійний комплекс (1 шт.). 

7. Комунальний заклад «Струмківський навчально-виховний комплекс 

«Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів – заклад дошкільної освіти» 

Татарбунарської міської ради: 

 - персональний комп’ютер вчителя Impression Studio AL A 2150 (1шт.); 

 -  персональний комп’ютер учня Impression Р+ (10 шт.); 

 - мультимедійний комплекс (1 шт.). 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання статусу службового житла 

трикімнатній квартирі, 

що належить  комунальній власності   

Татарбунарської міської ради 

 

Відповідно до статті 118 Житлового Кодексу України, пункту три 

«Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування 

ними, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР» від 04.02.1988 року зі 

змінами, пп. два п. а частина першої статті 30, 31, 40,  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Надати трикімнатній квартирі, розташованої на п’ятому поверсі 

житлового будинку № 13 по вул. Пушкіна 3в,  загальною площею 57 кв.м., 

статус «Службове житло» комунальної власності Татарбунарської міської ради 

для використання за цільовим призначенням. 

       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА             А.П.Глущенко 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом освіти 

Татарбунарської міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу 

відділу освіти Татарбунарської міської ради 

на передачу в оренду нерухомого майна, 

що належить до комунальної власності   

Татарбунарської міської ради 

 

З метою врегулювання правових, економічних та організаційних 

відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, майнових відносин між 

орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що 

перебуває в оперативному управлінні відділу освіти Татарбунарської міської 

ради, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», керуючись підпунктом один пункту а статті 30, пунктом п’ять статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку передачі в 

оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання 

оренди державного та комунального майна»,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Передати в оренду нерухоме майно, що належить до комунальної 

власності Татарбунарської міської ради та перебуває на балансі відділу освіти 

Татарбунарської міської ради: 

        - нежитлове приміщення частини харчоблоку площею 51,0 кв. м., що 

знаходиться за адресою: с. Дельжилер, вул. Шкільна,115, для організації послуг 

з гарячого харчування учнів, терміном використання 60 місяців; 

        - нежитлове приміщення частини харчоблоку площею 38,6 кв. м., що 

знаходиться за адресою: с. Борисівка, вул. Миру, 7, для організації послуг з 

гарячого харчування учнів, терміном використання 60 місяців; 

         - нежитлове приміщення частини харчоблоку площею 66,5 кв. м., що 

знаходиться за адресою: м. Татарбунари, вул. Князева, 5, для організації послуг 

з гарячого харчування учнів, терміном використання 60 місяців; 



        - нежитлове приміщення частини харчоблоку площею 121,80 кв. м., 

що знаходиться за адресою: м. Татарбунари, вул. Барінова, 10, для організації 

послуг з гарячого харчування учнів, терміном використання 60 місяців; 

         -  нежитлового приміщення (буфет), який розташований в 

приміщенні комунального закладу  «Білоліський заклад загальної середньої 

освіти I-III ступенів» Татарбунарської міської ради, площею 6,72 кв. м., що 

знаходиться за адресою: с. Білолісся, пров. Шкільий, 1, для організації 

харчування учнів, терміном використання 60 місяців; 

        - нежитлове приміщення (буфет), який розташований в приміщенні 

комунального закладу  «Струмківський навчально-виховний комплекс «Заклад 

загальної середньої освіти I-III ступенів-заклад дошкільної освіти» 

Татарбунарської міської ради, площею 4 кв. м., що знаходиться за адресою:         

с. Струмок, вул. Перемоги, 97, для організації харчування учнів, терміном 

використання 60 місяців; 

2. Нерухоме майно, що належить  до комунальної власності 

Татарбунарської міської ради та перебуває на балансі відділу освіти 

Татарбунарської міської ради, що зазначене в пункті один цього рішення 

включити до Переліку першого типу. 

3. Відділу освіти Татарбунарської міської ради здійснити всі необхідні 

заходи, передбачені діючим законодавством, для передачі в оренду об’єктів  

нерухомого майна зазначених в пункті один цього рішення. 

4. Суборенда на вищевказане нерухоме майно, що належить до 

комунальної власності Татарбунарської міської ради, не передбачається. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА             А.П.Глущенко 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом освіти 

Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      6 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу 

відділу освіти Татарбунарської міської ради 

на передачу в оренду нерухомого майна, 

що належить  комунальній власності   

Татарбунарської міської ради 

 

З метою врегулювання правових, економічних та організаційних 

відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, майнових відносин між 

орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що 

перебуває в оперативному управлінні відділу освіти Татарбунарської міської 

ради, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», керуючись підпунктом один пункту а статті 30, пунктом п’ять статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку передачі в 

оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання 

оренди державного та комунального майна»,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Надати згоду відділу освіти Татарбунарської міської ради на передачу в 

оренду  нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Татарбунарської міської ради та  перебуває на балансі відділу освіти 

Татарбунарської міської ради: 

        - частину нежитлового приміщення, яке розташоване на I поверсі 

комунального закладу «Татарбунарська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Татарбунарської міської ради, площею 95,34 кв. м., що знаходиться за адресою: 

м. Татарбунари, вул. Гімназична,1, з метою використання його для розміщення 

фізкультурно-спортивної зали, терміном використання 60 місяців; 

        2. Нерухоме майно, що належить до комунальної власності 

Татарбунарської міської ради та перебуває на балансі відділу освіти 

Татарбунарської міської ради, що зазначене в пункті один цього рішення 

включити до Переліку першого типу. 



3. Відділу освіти Татарбунарської міської ради здійснити всі необхідні 

заходи, передбачені діючим законодавством, для передачі в оренду нерухомого 

майна зазначеного в пункті один цього рішення. 

4. Суборенда на вищевказане нерухоме майно, що належить до 

комунальної власності Татарбунарської міської ради, не передбачається. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА             А.П.Глущенко 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом освіти 

Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    7 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про внесення змін і доповнень  

до додатку 8 рішення Татарбунарської міської ради 

від 22 грудня 2020 року № 26 - VIII «Про бюджет  

Татарбунарської міської ради на 2021 рік» 

 

Керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частиною третьою статті 33 та частиною п’ятою 

статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постановами Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 

19.06.2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 року № 116 «Про 

затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів 

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», 

наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 «Про 

затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», 

розглянувши звернення Таїр О.М. від 11.03.2021 року № Т-278 щодо надання 

пільги на харчування дитини померлого годувальника, враховуючи фінансові 

призначення на 2021 рік та висновок засідання постійної комісії міської ради  з 

гуманітарних питань від _______________,  Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Додаток 8 рішення Татарбунарської міської ради від 22 грудня 2020 

року № 26 - VIII «Про бюджет Татарбунарської міської ради на 2021 рік» 

доповнити новим пунктом такого змісту: 

«8. Встановити пільгу на харчування в розмірі 100% в дошкільних 

підрозділах навчально-виховних комплексів та закладах дошкільної освіти 

Татарбунарської міської ради дітям померлого годувальника з 01.04.2021 

року». 

2. У зв’язку з цим пункт восьмий вважати пунктом дев’ятим. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА             А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом освіти 

Татарбунарської міської ради                                                                   



                                                                    8 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про внесення змін до статуту 

комунальної установи 

«Центр професійного розвитку  

педагогічних працівників»  

Татарбунарської міської ради  

та викладення його в новій редакції 

 

Керуючись статтями 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Внести зміни до Статуту комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Татарбунарської міської ради, виклавши 

його в новій редакції (додається).  

 

2.  Доручити директору комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Татарбунарської міської ради Паладій М.Г. 

здійснити державну реєстрацію змін відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА             А.П.Глущенко 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом освіти 

Татарбунарської міської ради                                                                   
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження «Місцевої програми 

цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки Татарбунарської міської ради Одеської 

Області на 2021-2024» 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, частини першої статі 59 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу Цивільного 

захисту України, враховуючи пропозиції начальника Татарбунарського 

міськрайонного сектору ГУ ДСНС України в Одеській області полковника 

служби цивільного захисту Школи Р.В., з метою захисту населення та 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного 

характеру, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРИШИЛА: 

1. Затвердити «Місцеву програму цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки Татарбунарської міської ради Одеської області на 2021-2024 

роки», (далі Програма), згідно з додатком.   

       2. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради забезпечити 

виконання зазначеної Програми. 

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

прав людини, законності, депутатської діяльності, регламенту та регуляторної 

діяльності. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА             А.П.Глущенко 

  

                                                                                     Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                                   Татарбунарським міськрайонним  

                                                                                                   сектором ГУ ДСНС України в 

                                                                                                   Одеській області 

                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 1 



                                                    до проекту  рішення                                                                               

                                                                   Татарбунарської міської  ради 
 

ПРОГРАМА  
циваільного захисту, техногенної тапожежної безпеки Татарбунарської 

міської ради на 2021-2024 роки 

  

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Програма розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту 

України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного 

характеру. 

Правовою підставою розроблення Програми є Кодекс цивільного 

захисту України та постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 

року №101 «Про затвердження типових положень про функціональну і 

територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту». 

Для надання матеріальної допомоги постраждалому населенню в 

Татарбунарській об’єднаній територіальній  громаді, виникнення надзвичайних 

ситуацій та забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт виникає 

потреба щодо створення, накопичення, збереження та щорічного оновлення  

матеріального резерву. 

 Враховуючи особливу важливість завдань цивільного захисту, пов’язаних із 

захистом життя людей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій та на 

виконання Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної 

політики у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного характеру та інших нормативних актів 

розроблено місцеву програму цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки Татарбунарської міської ради на 2021 – 2024 роки. 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є забезпечення розвитку цивільного захисту 

Татарбунарської міської ради та фінансування заходів щодо реалізації 

державної політики у сфері захисту населення та територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, підвищення рівня 

безпеки населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, накопичення та щорічне оновлення  

матеріального резерву. 

ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Основними завданнями Програми є: 

- підвищення рівня готовності підсистеми цивільного захисту 

Татарбунарської міської ради до дій за призначенням та успішна реалізація 



державної політики у сфері захисту населення та територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру; 

- забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту 

територій, об’єктів підвищеної небезпеки від загроз надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного характеру; 

- створення, накопичення та щорічне оновлення  матеріального 

резерву; 

- надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних 

ситуацій, матеріальної та фінансової допомоги для усунення наслідків 

небезпеки. 

ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Фінансування Програми здійснюється з бюджету Татарбунарської 

міської ради. 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

 Реалізація заходів місцевої програми цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки Татарбунарської міської ради на 2021 – 2024 роки 

сприятиме: 

- підвищенню рівня готовності органів управління цивільного 

захисту населення щодо виконання вимог державної політики у сфері захисту 

населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 

воєнного характеру; 

- зменшенню економічних та матеріальних втрат від можливих 

надзвичайних ситуацій; 

- підвищенню рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій;  

- підвищенню технічної готовності органів управління та сил 

цивільного захисту до виконання завдань, що можуть виникнути під час 

надзвичайних ситуацій; 

- забезпеченню створення матеріального резерву громади. 

В процесі виконання заходів Програми передбачається досягти 

соціальних наслідків – підвищення безпеки життєдіяльності населення при 

загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій. 

 Актуальність розроблення і прийняття місцевої програми цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки Татарбунарської міської ради на 2021 – 2024 

роки зумовлена необхідністю підвищення рівня координації дій органів 

управління цивільного захисту та забезпечення матеріально-технічними 

ресурсами для ефективного та якісного розв’язання проблем цивільного 

захисту відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів. 
 

 

ЗАМОВНИК ПРОГРАМИ 

Виконавчий комітети Татарбунарської міської ради 

КЕРІВНИК ПРОГРАМИ 

Татарбунарська міська рада 



    Додаток 2 

                                                     до проекту  рішення                                                                               

                                                                   Татарбунарської міської  ради 

 

ПАСПОРТ 

місцевої програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

Татарбунарської міської ради на 2021 – 2024 роки 

 

1 Ініціатор розроблення 

програми 

Татарбунарський міськрайонний  сектор 

Головного  управління ДСНС України в 

Одеській області 

2 Розробник програми Татарбунарська міська ради 

3 Співрозробники програми  

(у разі наявності) 

Татарбунарський міськрайонний  сектор 

Головного  управління ДСНС України в 

Одеській області - 

4 Відповідальний 

виконавець програми 

Виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

5 Учасники програми Виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради  

6 Термін реалізації програми 2021-2024 роки 

7 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет  

8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

(тис. грн.), 

 

 у тому числі:  

8.1 коштів міського бюджету  

8.2 коштів інших джерел  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Додаток 3 

                                                   до проекту  рішення                                                                               

                                                                   Татарбунарської міської  ради 

 

 

Ресурсне забезпечення 

місцевої програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

Татарбунарської міської ради на 2021 – 2024 роки 

 

 

Джерела фінансування 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити для виконання Програми, у тому 

числі за роками (тис. грн..) 

     2021               2022               2023               2024           Всього 

міський  бюджет 
 

100,0 
    

Кошти інших джерел 0 0 0 0 0 

РАЗОМ: 100,0     

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Додаток 4 

                                                                                                   до проекту  рішення                                                                               

                                                                                                                   Татарбунарської міської  ради 

 

Напрями діяльності та заходи 

місцевої програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Татарбунарської міської ради на 2021 – 2024 роки 

 

№

 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми  

Стро

к 

вико-

нанн

я 

Виконавці 

 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис.грн.) Очікув

аний 

резуль

тат  

Всьог

о 
2021 2022 2023 2024 

1. Забезпеченн

я пожежної 

безпеки у 

населених 

пунктах 

Забезпечення функціонування  

підрозділу місцевої пожежної 

охорони Татарбунарської 

громади в: 

с. Струмок 

с. Дельжилер 

с. Нерушай 

(заробітна плата, 

електроенергія, бензин, 

ремонт автомобіля). 

2021-

2024 

р. 

Виконавчий 

комітети 

міської  ради 

 

 

 

 

Бюджет 

міської 

ради 

 

 

 

     Забезпеч

ення у 

кожном

у 

населен

ому 

пункті 

області 

гарантов

аного 

рівня 

пожежн

ої 

безпеки 



№

 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми  

Стро

к 

вико-

нанн

я 

Виконавці 

 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис.грн.) Очікув

аний 

резуль

тат  

Всьог

о 
2021 2022 2023 2024 

2. Створення 

місцевого 

матеріального 

резерву для 

забезпечення 

реагування на 

надзвичайні 

ситуації та 

надання 

невідкладної 

допомоги 

постраждалому  

населенню 

 

Закупівля, у т.ч. 2021 

– 

2024 

р. 

Виконавчий 

комітети 

міської  ради 

 

 

 

 

Бюджет 

міської 

ради 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

   

Підвище

ння 

рівня 

готовнос

ті 

органів 

влади до 

ліквідаці

ї 

надзвич

айних 

ситуацій 

Бензину А-92  

та Дизельного пального 

Придбання (перезаряжання) 

вогнегасників на об’єктах 

Татарбунарської міської ради  

2021 

– 

2024 

р. 

Виконавчий 

комітети 

міської  ради 

 

Бюджет 

міської 

ради 

 

20,0 20,0    

4. Забезпеченн

я належних 

умов 

функціонув

ання 

органів та 

підрозділів 

місцевих 

4.1. Закупівля спеціалізованої 

аварійно-рятувальної техніки, 

пожежно-технічного 

оснащення, спеціального та 

форменого одягу для місцевих 

пожежних команд в з метою 

виконання робіт за 

призначенням: 

- захисного спеціального 

одягу (12 к-тів) по кількості 

2021-

2024 

р. 

Виконавчий 

комітети 

міської  ради 

 

 

 

 

Бюджет 

міської 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



№

 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми  

Стро

к 

вико-

нанн

я 

Виконавці 

 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис.грн.) Очікув

аний 

резуль

тат  

Всьог

о 
2021 2022 2023 2024 

пожежних 

команд 

персоналу МПК (пожежна 

команда) (2,0-3,0 тис. грн на 

одну людину) 

- електрогенераторів  

- пожежних рукавів (3-4 d51 

на кожну МПК) 1-рукав 1000 

грн. 

- ліхтарів  

- запчастини для пожежних 

автомобілів 

36,0 36,0 

5 

Забезпеченн

я належних 

умов 

функціонув

ання 

органів та 

підрозділів 

цивільного 

захисту 

5.1. Закупівля запчастин для 

спеціалізованої аварійно-

рятувальної техніки, пожежно-

технічного оснащення, 

спеціального та форменого 

одягу аварійно-рятувальних 

підрозділів з метою виконання 

робіт за призначенням: 

 

2021-

2024 

р. 

Виконавчий 

комітети 

міської  ради 

 

36 ДПРЧ 2 

ДПРЗ 

міський 

бюджет 

 

100.0 

 

 

100.0 

 

 

   Підвище

ння 

рівня 

готовнос

ті 

Татарбу-

нарськог

о МРС 

та 36 

ДПРЧ 2 

ДПРЗ  

ГУ 

ДСНС 

України 

в 



№

 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми  

Стро

к 

вико-

нанн

я 

Виконавці 

 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис.грн.) Очікув

аний 

резуль

тат  

Всьог

о 
2021 2022 2023 2024 

Одеські

й 

області 

до 

виконан

ня 

завдань 

за 

призна-

ченням 

ВСЬОГО ЗА 

ПРОГРАМОЮ

: 

         
 

З міського бюджету 176,0 176,0    

Інші джерела      

РАЗОМ 176,0 176,0    

 



                                                                      10 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про внесення змін до структури  

виконавчих органів  

Татарбунарської міської ради  

 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26, пункту 6 частини 

четвертої статті 42, частини другої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  з метою організаційного, матеріально-технічного 

забезпечення діяльності ради, здійснення повноважень виконавчого комітету 

міської ради, Татарбунарська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести  наступні зміни до структури  структуру виконавчих органів  

Татарбунарської міської ради, затвердженої рішенням  сесії Татарбунарської 

міської ради від 22.12.2020 року № 29 - VIII «Про затвердження структури 

виконавчих органів  Татарбунарської міської ради»: 

1.1. у відділі з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату): 

- скоротити посаду державного реєстратора 1 одиницю; 

- передбачити посаду адміністратора 1 одиницю; 

1.2. у секторі соціального обслуговування відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я: 

- скоротити посаду завідувача сектору; 

- скоротити посаду головного спеціаліста; 

1.3. у секторі соціальної роботи відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я: 

- скоротити посаду завідувача сектору; 

- скоротити посади головного спеціаліста 7 одиниць; 

- скоротити посади спеціаліста 1 категорії 7 одиниць; 

1.4. у відділі соціального захисту та охорони здоров’я: 

- передбачити посади головного спеціаліста 5 одиниць; 



- передбачити посади спеціаліста 1 категорії 7 одиниць; 

1.5. у відділі культури, сім’ї та молоді передбачити посаду діловода 1 

одиницю. 

1.6. Затвердити загальну чисельність відділу  соціального захисту та 

охорони здоров’я у кількості  14 одиниць, загальну чисельність  відділу 

культури, сім’ї та молоді  у кількості 3  одиниці.,  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 

 

Міський голова                           А.П. ГЛУЩЕНКО 

 

 

                              Проект рішення підготовлено   

  виконавчим комітетом (апаратом)   

             міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              11 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження структури  

КУ «Центр надання соціальних послуг  

Татарбунарської міської ради» 

 

  Керуючись статтями 26, 29, 30, 31, частиною першою статті 29 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення сесії 

Татарбунарської міської ради  від 21 січня 2021 року № 135-VII  «Про 

створення КУ «Центр надання соціальних послуг Татарбунарської міської 

ради», Татарбунарська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити структуру КУ «Центр надання соціальних послуг 

Татарбунарської міської ради» з 01.05.2021 року, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  

гуманітарних питань. 

 

 

 

 

Міський голова        А.П.Глущенко  

 

 

                              Проект рішення підготовлено   

  виконавчим комітетом (апаратом)   

             міської ради 

                                                                                   

 

        

 

               



          

 Додаток  

                                             до проекту  рішення                                                                                                                     

                                                             Татарбунарської міської  ради 

 

СТРУКТУРА 

КУ «Центр надання соціальних послуг Татарбунарської міської ради» 
 

№ 

з/п 

Назва посади  Кількість 

одиниць 

1. Директор 1 

2. Бухгалтер 1 

3. Фахівець із соціальної роботи 2 

4. Соціальний робітник 8 

 Всього 12 

 

 

 

Секретар міської ради                                               О.В. Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            12 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 
 

Про  прийняття  майна із спільної 

комунальної власності територіальних 

громад Білгород-Дністровського району у 

комунальну власність  Татарбунарської  

міської  ради 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення сесії Білгород-Дністровської районної ради від 22.02.2021 р. 

№65-VIII, Татарбунарська міська рада  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти майно із спільної  комунальної  власності територіальних 

громад Білгород-Дністровського  району у комунальну власність 

Татарбунарської міської ради згідно додатку. 
 

2. Створити комісію з прийому-передачі майна, зазначеного в п.1 цього 

рішення в наступному складі: 

- Лєсніченка О.В. – секретаря міської ради, голови комісії: 

- Борденюка В.М. – начальника юридичного відділу виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

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

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

- Райчевої М.О.- головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку 

відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

- Лобанова В.В. – заступника голови Білгород-Дністровської районної ради. 
 

3. Комісії скласти відповідний акт прийому-передачі зазначених в п.1 

матеріальних активів. 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету. 
 

Міський голова        А.П.Глущенко  

  Проєкт рішення підготовлено  відділом бухгалтерського обліку, економічного 

розвитку та фінансової  вітності виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради 



Додаток  

до проекту  рішення сесії  

Татарбунарської міської ради  

№ з/п Номенклатурний 

номер 

Найменування Кількість Рік 

придбання 

Балансова 

вартість 

Знос Залишкова 

вартість 

1 10480001 Факс KX-FP 1 06.2011 1000,00 1000,00 0,00 

2 10460002 Комп’ютер в комплекті 1 07.2011 4200,00 4200,00 0,00 

3 10460003 Фотоапарат S1100 1 07.2011 1000,00 1000,00 0,00 

4 1014600008 Системний блок (у зборі) 1 03.03.16р. 5838,00 5838,00 0,00 

5 11200017, 

11200016 

Стіл комп’ютерний 2 07.2011 1200,00 1200,00 0,00 

6 11130001 Лазерний принтер 1 14.12.15р. 2495,00 1247,50 1247,50 

7 11130002 Стіл офісний 1 19.02.16р. 1100,00 550,00 550,00 

8 11130003 Шкаф-полиця 1 19.02.16р. 950,00 475,00 475,00 

9 11130004 Тачка-будівельна 1 06.2016р. 850,00 425,00 425,00 

10 11130008 Праска 1 23.06.17р. 900,00 450,00 450,00 

11 11130029 Драбина металева 1 24.07.17р. 987,00 493,50 493,50 
12 11130032 Монітор Samsung931B 1 03.04.18р. 1067,00 533,50 533,50 
13 11130034 Перфоратор Дніпро М 1 23.05.18р. 2303,70 1151,85 1151,85 

14 11130037 Ножиці садові 1 08.06.18р. 245,00 122,50 122,50 

15 11130038 Емкость пищ.гориз-синя. 1 25.07.18р. 825,00 412,50 412,50 

16 11130043 Драбина 1 10.08.2019 1000,00 500,00 500,00 

17 11130045 Насос 2*2 1 05.11.2019 5200,00 5200,00 0,00 

18 11130046 Насос гидрофор 1 05.11.2019 4440,00 4440,00 0,00 

19 1014100009 Бензиновий генератор "Форте" 1 22.12.18 28600,00 14299,92 14300,08 

20 101630003 Драбина 3-х секц, 8ст. 1 20.04.16р. 3500,00 3500,00 0,00 
  

ІТОГО: 
  

67700,70 47039,27 20661,43 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення ефективності використання комунального 

майна міської ради, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати з балансу виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради відповідне майно на баланс юридичних осіб, засновником яких є 

Татарбунарська міська рада, а саме: відділу культури, сім’ї та молоді  

Татарбунарської міської ради; відділу з питань управління майном, архітектури 

та земельних відносин Татарбунарської міської ради; відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я Татарбунарської міської ради;          КП 

«Бесарабія»;  КП «Струмочок»;  КП «Дмитрівка»;  КП «Джерело Білолісся»;  

КП «Джерело Святої Покрови»  згідно  додатків  1-8. 

2. Створити комісії з прийому-передачі майна, зазначеного в пункті 1, в 

наступному складі: 

- Лєсніченка О.В. – секретаря міської ради, голови комісії: 

- Борденюка В.М. – начальника юридичного відділу виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

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

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

- Райчевої М.О. – головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку 

відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

Про передачу майна з балансу 

виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради на баланс юридичних осіб, 

засновником яких є Татарбунарська 

міська рада 



- керівника відповідної юридичної особи, засновником якої є 

Татарбунарська міська рада. 
 

3. Комісіям скласти акти приймання-передачі майна, зазначеного в 

пункті 1. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету. 

 

 

Міський голова        А.П.Глущенко  

 

 

Проєкт рішення підготовлено  

відділом бухгалтерського обліку,  

економічного розвитку та фінансової  

звітності виконавчого комітету 

(апарату)  

Татарбунарської міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження «Програми по локалізації 

та ліквідації  амброзії полинолистої на території 

Татарбунарської міської ради протягом  

2021-2026 років» 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, частини першої статі 59 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 10-12, 34 

Закону України «Про карантин рослин» з метою мінімізації негативного впливу 

на громадян та недопущення розповсюдження небезпечних карантинних 

бур’янів – амброзії полинолистої, повитиці польової та підтримання в 

належному фітосанітарному стані, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРИШИЛА: 

 

1. Затвердити «Програму по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої 

на території Татарбунарської міської ради протягом 2021-2026 років», (далі 

Програма), згідно з додатком.   

 

       2. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради забезпечити 

виконання зазначеної Програми. 

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

прав людини, законності, депутатської діяльності, регламенту та регуляторної 

діяльності. 

 

Міський голова        А.П.Глущенко  

 

 

                                                                                       Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                         відділом карантину рослин   

                                                                                         управління фітосанітарної   

                                                                                         безпеки ГУ Держпродспоживслужби в                       

                                                                                         Одеській області  



                                                                            Додаток 1 

                                                  до проекту  рішення  

                                                                 Татарбунарської міської  ради 

                                                                            
 

 

ПРОГРАМА 

по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої 

на території Татарбунарської міської ради протягом 2021-2026 років 

 

 

1. Проблема, для  розв’язання якої розроблена програма 

 

    Серед найважливіших завдань, що постійно постають перед сільським 

господарством щодо підвищення врожайності, є боротьба з бур’янами,  а  

особливо з карантинними бур’янами на території України. Під бур’янами 

розуміють рослини, що не культивуються людиною, але історично 

пристосувалися до умов розвитку і росту за наявності міжвидової боротьби 

пригнічують їх. Видовий склад бур’янів у посівах сільськогосподарських 

культур змінюється за мікрорайонами залежно від зовнішніх умов, зокрема 

вологості й температури верхнього шару ґрунту. 

В останні роки, з огляду на зниження культури землеробства, а саме: 

недотримання вимог сівозміни, строків сівби і збирання сільськогосподарських 

культур, не вживання належного комплексу заходів боротьби з бур’янами тощо 

- на території Татарбунарської міської ради набуває поширення карантинний 

організм - амброзія полинолиста, що відображає загальне погіршення  екології 

землі. Розвиваючи велику надземну вегетативну масу, амброзія полинолиста 

здатна в польових умовах витіснити і пригнічувати як культурні рослини, так і 

бур’яни. В результаті надмірного висушування й виснаження ґрунтів урожай 

сільськогосподарських культур значно знижується, а при великому 

забур’яненні культурні рослини гинуть.  

Дослідження показують, що на утворення однієї тони сухої речовини 

амброзія полинолиста виносіть з ґрунту 15,5 кг азоту і 1,5 кг фосфору, а також 

грунт втрачає близько 950 тон води. В результаті високої забур’яненості 

карантинним бур’яном та внаслідок надмірного висушування й виснаження 

ґрунту  урожай сільськогосподарських культур знищується  практично на 

100%, врожай з таких полів навіть не збирають, при середній забур’яненості 

урожай сільськогосподарських культур знижується відповідно: соняшнику – на 

40%, кукурудзи – до 35%. За таких обставин амброзія полинолиста набуває у 

нашій країні дедалі більшого економічного значення. 



Велику шкоду амброзія  завдає сіножатям та пасовищам. Висока 

забур’яненість багаторічних трав зменшує можливість сівби їх під покрив 

зернових культур. На полях, що засмічуються амброзією, погіршується якість 

польових робіт, особливо під час оранки і збирання урожаю. 

При сприятливих умовах амброзія досягає 2 м висоти, щільність сходів може 

досягати до 5-7 тис. кв. м., а фітомаса – до 10 т на гектар. 

 

2. Аналіз причин виникнення проблеми 

 

Амброзія полинолиста засмічує подвір’я та вулиці присадибні ділянки, 

сади, парки, городи, пустирі, узбіччя доріг, залізничні насипи, береги річок та 

ставків. На полях амброзія полинолиста засмічує посіви особливо просапних 

культур, однорічних кормових трав, технічних культур, а також полезахисні 

смуги. Переноситься насіння амброзії полинолистої з насіннєвим матеріалом, 

відходами, соломою, транспортними засобами, тваринами та людиною, 

розноситься водою під час повені, злив и при  зрошенні. 

Причини швидкого поширення амброзії полинолистої полягає в тому, що 

даний вид рослин має ряд біологічних особливостей, які дозволили і  

дозволяють йому швидко поширюватися по території України. До таких 

особливостей відносяться:  

1. Висока насіннєва продуктивність (80-100 тис. штук насінин з однієї 

рослини). 

2. Насіння молочної та воскової стиглості здатне дозрівати і давати повноцінні 

сходи. Особливість тривалий час не втрачати життєздатність в ґрунті 

зумовлює утворення значного за обсягом ґрунтового банку насіння даного 

виду. 

3. Рослина має потужну кореневу систему. 

4. Рослина здатна добре витримувати (до двох тижнів) підтоплення, 

утворюючи при цьому додаткове коріння. 

5. Рослині властива висока регенераційна здатність. Наприклад, після 

культивації частини рослини, що присипані вологим ґрунтом, здатні 

утворювати додаткове коріння і добре приживатися. При скошуванні 

амброзія полинолиста (до утворення насіння) здатна давати від кореневих 

частин нові паростки, які утворюють суцвіття і формують життєздатне 

насіння. 

6. Вид має високу ступень пластичності щодо температури повітря та вологості 

ґрунту, сходи добре адаптовані до високого ступеня освітленості. 

 

3. Мета програми 

 

Метою програми є проведення комплексу заходів по локалізації та ліквідації 

амброзії полинолистої та визначення основних напрямків для стабілізації та 



ліквідації карантинного буряну протягом 2021-2026 років на території 

Татарбунарської міської ради. 

Основними завданнями програми є: 

              - привернути увагу населення та громадськості до проблеми, пов’язаної 

із засміченням земель карантинним бур’яном; 

               - провести карантинні заходи по ліквідації карантинного буряну – 

амброзії полинолистої у населених пунктах, у полях сівозміни, на узбіччях 

доріг тощо; 

               - провести боротьбу та ліквідацію амброзії полинолистої у населених 

пунктах; 

               - ліквідувати карантинний бур’ян на узбіччях доріг; 

             - провести боротьбу та знищення карантинного буряну у полях 

сівозміни силами товаровиробників; 

             - ліквідувати амброзію полинолисту на залишених полях, що повністю 

заростають; 

                - провести боротьбу з карантинним бур’яном хімічним, 

агротехнічним, механічним та іншими методами, що повинні застосовуватися 

одночасно; 

              - особливу увагу приділити ознайомленню з карантинним бур’яном у 

навчальних закладах: школах, гімназіях, ліцеях, технікумах та інших.  

 

4. Шляхи та засоби розв’язання проблеми 

 

Для досягнення мети цієї програми необхідним є проведення ліквідації 

карантинного буряну у два етапи, що дозволить на першому етапі знизити його 

чисельність пригнітити ріст та розвиток, а на другому етапі ліквідувати його та 

створити умови для негайної локалізації та знищення у разі наступного 

виявлення. Одним з оптимальних варіантів розв’язання цієї проблеми є 

залучення широкої громадськості на добровільних засадах та одночасне 

застосування комплексу заходів, що дозволить знизити втрати врожайності з 

30-40% до 10-20% на першому етапі та до 5% на другому етапі. В цілому при 

виконанні карантинних заходів та програми сільгосп- товаровиробники 

підвищать якість продукції, очистять землю не тільки від амброзії 

полинолистої, а й від інших видів бур’янів. 

Також одним з варіантів розв’язання проблеми є створення штучних 

фітоценозів з багаторічних трав у вогнищах амброзії полинолистої. Даний 

варіант фітоценотичного контролю заснований на здатності багаторічних трав 

пригнічувати чисельність рослин амброзії до незначних розмірів. Найбільш 

перспективні суміші багаторічних злакових трав з бобовими, які за 2-3 роки 

розростаються і практично повністю пригнічують бур’ян. В низинних місцях за 



умов недопустимого застосування гербіцидів застосовують метод залуження. 

Ці ділянки переважно використовують під пасовище, при цьому до складу 

травосуміші доцільно використовувати низькорослі злакові культури, а саме 

мятлик луговий, який більш стійкий при витоптуванні. Застосовування цього 

варіанта розв’язання проблеми є більш економічно вигідним, тому що не 

потребує додаткових затрат на час вирощування багаторічних трав. Недоліком 

цього варіанта є те, що його неможливо одночасно застосувати на значних 

площах, заражених амброзією полинолистої. 

З метою забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби з 

амброзією полинолистої в найближчі роки пріоритетне значення буде 

надаватись: механічним, агротехнічним та хімічним методам боротьби, що 

застосовуються одночасно. 

У населених пунктах: 

- скошування рослин амброзії полинолистої перед цвітінням в період 

бутонізації; 

- виривання рослин амброзії з корінням та їх знищення шляхом спалювання 

у спеціально призначених місцях або подрібнення з наступним 

захороненням решток у санітарних ямах з використанням гасу чи вапна; 

- знищення рослин амброзії на засмічених ділянках агротехнічним методом 

та наступним висівом на цих ділянках багаторічних низькорослих трав або 

газонних трав. 

 

На узбіччях доріг: 

- застосування для сприскування гербіцидів відповідно до переліку 

пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. 

У полях сівозміни: 

- дотримання технологій обробітку ґрунту, що включає своєчасний 

передпосівний обробіток ґрунту, оптимальні строки сівби, догляд за 

посівами , збирання тощо; 

- застосування для сприскування гербіцидів відповідно до переліку 

пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні; 

- дотримання сівозміни, обов’язковий висів просапних культур та 

багаторічних трав, що повинні чергуватися, по можливості не висівати 

протягом 3-х років на ураженому полі соняшник, кукурудзу тощо; 

- передпосівне внесення у ґрунт гербіцидів з проведенням двох разового 

лущення. 

У залишених полях, що повністю заростають: 

- скошування рослин амброзії полинолистої до цвітіння; 

- обробка полів гербіцидами суцільної дії; 

- проведення трьохразового лущення або дискування та культивації; 

- посів багаторічних трав або просапних культур з внесенням тільки 

комплексу мінеральних добрив. 

 



5. Строки виконання програми на 2021-2026 роки 

 

На першому етапі (2021-2023рр.) передбачається знищення карантинного 

буряну на 30% від всієї площі зараження. 

На другому етапі (2024-2026рр.) передбачається довести знищення амброзії 

полинолистої до 70%. 

 

 

6. Контроль за  виконанням програми 

 

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області згідно з 

Законом України «Про карантин рослин» проводить контроль за проведенням 

заходів по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території 

Татарбунарської міської ради. 

 

7. Очікувані результати виконання програми 

 

Реалізація програми дасть можливість на кінець 2026 року: 

- зменшити площі зараження амброзією полинолистої; 

- забезпечити раціональне використання земель; 

- зберегти природну родючість ґрунтів та екологію сільськогосподарських 

земель; 

- підвищити ефективність виробництва сільськогосподарської продукції. 

 

 

8. Фінансове матеріально-технічне забезпечення та використання 

трудових ресурсів для виконання програми 

 

Фінансування карантинних заходів та програми здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету України, коштів осіб та інших не заборонених 

законами України джерел. 

Виконання програми та проведення карантинних заходів у населених 

пунктах здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Проведення обстеження території громади з метою виявлення карантинних 

бур’янів та проведення лабораторного аналізу ґрунту на виявлення запасів 

насіння амброзії полинолистої фінансується за рахунок коштів спеціального 

фонду державного бюджету Головного управління Держпродспоживслужби в 

Одеській області. 

 

 



9. Заходи по локалізації та ліквідації карантинного буряну амброзії 

полинолистої на території Татарбунарської міської ради  на 2021-2026 

роки 

№ Заходи Виконавцеві Строки 

проведення 

1 2 3 4 

1. Доведення «Програми 

по локалізації та 

ліквідації амброзії 

полинолистої» до 

органів 

місцевого самоврядування, 

землекористувачів та 

землевласників 

Татарбунарська 

міська рада 

 

 

До 

початку 

вегетаційного 

періоду 

2. Контроль за фітосанітарним  

станом , 

ввезеної продукції рослинного 

походження 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Одеській області 

Постійно 

3. Сертифікація рослинної продукції, 

що вивозиться з карантинних зон 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Одеській області 

Постійно 

4. Обстеження та виявлення нових 

вогнищ 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Одеській області,  органи 

місцевого самоврядування та 

місцевої виконавчої влади із 

залученням 

землекористувачів та 

землевласників 

Протягом 

вегетаційного 

періоду 

5. Організація боротьби з амброзією 

полинолистою 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Одеській області, органи 

місцевого самоврядування 

Протягом 

вегетаційного 

періоду 

6. Боротьба з амброзією 

полинолистої на засмічених 

площах 

Органи місцевого 

самоврядування 

та місцевої виконавчої влади 

із залученням 

землекористувачів та 

землевласників, 

комунальних підприємств по 

Протягом 

вегетаційного 

періоду 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

озелененню 

території та інші 

7. Популяризація знань з даного 

питання 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Одеській області 

Постійно 

8. Контроль за проведенням 

карантинних 

заходів землекористувачами та 

землевласниками 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Одеській області 

Постійно 

9. Проведення рейдових  

перевірок по 

ліквідації амброзії  

полинолистої 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Одеській області 

Протягом 

вегетаційного 

періоду 

10. При формуванні і реєстрації 

сільськогосподарських 

підприємств всіх 

форм власності землекористувачі 

та землевласники повинні 

погоджувати фітосанітарний стан 

земельних угідь з 

Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в 

Одеській області 

Органи місцевого 

самоврядування 

Постійно 



                                                                                             

                                                                            Додаток 2 

                                                  до проєкт  рішення   

                                                                  Татарбунарської міської  ради 

                                                                             

 

Ресурсне забезпечення Програми 

по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на 

території Татарбунарської міської ради протягом 

2021-2026 років 

 

 

Обсяг  

коштів,  

які 

пропонуєтьс

я залучити  

на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання програми 

Усього 

витрат 

на 

виконання 

програми 

(тис.грн.) 

2021 рік 2022рік 2023рік 2024рік 2025рік 2026рік 

Місцевий 

бюджет 

50 

тис.грн. 

50 

тис.грн. 

50 

тис.грн. 

50 

тис.грн. 

50 

тис.грн. 

50 

тис.грн. 
300 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           15 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження «Програми 

скорочення кількості безпритульних 

тварин на території Татарбунарської міської ради 

на 2021-2023 роки 

 

     Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, частини першої статі 59 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою гуманного 

ставлення до тварин та регулювання їх чисельності цивілізованим методом , 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРИШИЛА: 

 

1. Затвердити «Програму скорочення кількості безпритульних тварин на  

території Татарбунарської міської ради на 2021- 2023 роки, (далі Програма), 

згідно з додатком.   

 

       2. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради забезпечити 

виконання зазначеної Програми. 

 

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

прав людини, законності, депутатської діяльності, регламенту та регуляторної 

діяльності. 

 

Міський голова        А.П.Глущенко  

 

                                                                                                                                                                  

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                                    юридичним відділом  

                                                                                                    виконавчого комітету (апарату) 

                                                                                                    Татарбунарська міська рада 

 



                                                                            Додаток  

                                                   до проєкту рішення  

                                                                   Татарбунарської міської  ради 

                                                                             

ПРОГРАМА  

скорочення кількості безпритульних тварин  у Татарбунарській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки шляхом етичного ставлення до 

них  та регулювання їх чисельності гуманними та цивілізованими 

методами 

  

І. Загальні положення 

Ситуація, що склалася на території Татарбунарської міської ради з 

великою кількістю безпритульних тварин на вулицях населених пунктів  є 

неприйнятною не тільки для жителів району, а також і для захисників тварин, 

так як така велика чисельність приводить до хвороб та загибелі самих тварин. 

Програма  скорочення популяції безпритульних тварин  у 

Татарбунарській територіальній громаді на 2021-2023 роки шляхом етичного 

ставлення до них та регулювання їх чисельності гуманними та цивілізованими 

методами спрямована на захист  від страждань і загибелі тварин внаслідок 

жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та  зміцнення 

моральності та гуманності суспільства.  

Нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого 

поводження здійснюється Законами України "Про благоустрій населених 

пунктів", „Про захист тварин від жорстокого поводження", „Про тваринний 

світ", „Про охорону навколишнього середовища", „Про забезпечення  

санітарного та  епідеміологічного  благополуччя населення",  „Про захист 

населення від інфекційних хвороб" „Про ветеринарну  медицину" та іншими 

нормативно-правовими актами.  

  

ІІ. Мета Програми  

Програма направлена на захист від страждань і загибелі тварин, внаслідок 

жорстокого поводження з ними. Захист їх природних прав  передбачає 

доброзичливе ставлення та сприяння їх благу, покращення життя, виховання 

гуманності в суспільстві. 

Створення належних умов  для забезпечення  тваринам необхідних норм 

існування та регулювання їх чисельності у Татарбунарському районі 

гуманними, цивілізованими методами.  

  

ІІІ. Основні принципи захисту тварин від жорстокого поводження 



3.1. Жорстоке поводження з тваринами є  несумісним з вимогами 

моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині.  

3.2. Забезпечення умов життя тварин, які відповідають  їх біологічним,  

видовим та індивідуальним особливостям. 

3.3. Заборони жорстоких методів умертвіння тварин. 

3.4. Відповідальності за жорстоке  поводження з тваринами. 

3.5. Утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння 

шкоди як оточуючим, так і самій тварині. 

  

ІV. Основні завдання Програми  

4.1. Забезпечення контролю за дотриманням законодавства про захист 

тварин від жорстокого поводження. 

4.2. Захист навколишнього природного середовища від негативних 

наслідків, які пов'язані  з неконтрольованим розмноженням безпритульних 

тварин. 

4.3. Виховання гуманного ставлення до тварин, розробка та 

впровадження освітніх Програм  з охорони та захисту тварин від жорстокого 

поводження. 

4.4. Захист благополуччя  тварин шляхом забезпечення нормальних умов 

їх існування.  

V. Заходи по виконанню Програми 

Для реалізації основних завдань Програми необхідно передбачити 

планування та виконання протягом 2021-2023 роки наступних заходів: 

5.1.1. Виховання гуманного ставлення до тварин у дошкільних 

навчальних закладах, у системі  закладів загальної середньої,  вищої освіти на 

теріторії міста . 

5.1.2. Проведення пропагандистських акцій через місцеві засоби масової 

інформації. Висвітлення в засобах масової  інформації основних завдань 

Програми.  

5.1.3. Організація лекцій, бесід та інших заходів, спрямованих  на  

реалізацію мети Програми. 

5.1.4. Співпраця з громадськими організаціями, які працюють в галузі 

охорони тварин та живої природи. 

5.1.5. Співпраця з відповідними державними органами з метою 

оприлюднення фактів жорстокого поводження з тваринами та вжиття заходів 

для притягнення до відповідальності осіб, винних у жорстокому ставленні до 

тварин. 

5.1.6. Співпраця з дошкільними та середніми навчальними закладами, 

молодіжними організаціями в напрямку виховання дітей і молоді в дусі 

гуманного ставлення до тварин. 



5.1.7. Заборона пропаганди жорстокого поводження з тваринами. 

5.2.1. Створення притулку та карантинного майданчика для 

безпритульних тварин. 

5.2.2. Розробка та затвердження ветеринарно-санітарних вимог до 

утримання тварин у  притулку та карантийному майданчику. 

5.2.3. Забезпечення притулку необхідними приміщеннями, вольєрами, 

медичним та іншим обладнанням. 

5.2.4.Забезпечення належного щоденного кваліфікованого догляду та 

харчування тварин. 

5.2.5. Дотримання належних санітарно-гігієнічних норм і правил в 

притулку . 

5.3.1. Проведення вилову безпритульних тварин. 

5.3.2. Вилов безпритульних тварин згідно звернень громадян, 

підприємств, організацій та установ. 

5.3.3. Здійснення рейдів, об'їздів населених пунктів громади з метою 

виявлення та вилову безпритульних тварин. 

5.4.1. Проведення обстеження  та надання ветеринарної допомоги 

безпритульним тваринам. 

5.4.2. Здійснення в установленому законом порядку профілактичних 

заходів з охорони тварин. 

 5.4.3. Надання невідкладної ветеринарної допомоги безпритульним 

тваринам  

5.4.4. Проведення вакцинації тварин. 

5.4.5. Проведення біостерилізації тварин. 

5.4.6. Проведення профілактики проти паразитів. 

5.4.7. Евтаназію  тварин в разі крайньої необхідності проводити згідно 

чинного законодавства. 

5.4.8. Після проведення біостерилізації  та інших ветеринарно-медичних  

заходів, повертати тварин на їхнє попереднє місце існування,  де будуть 

забезпечені їм необхідні умови проживання.  

5.4.9. Проведення моніторингу кількості домашніх і безпритульних 

тварин. 

  

VІ. Фінансове забезпечення Програми  

Програма реалізується за рахунок коштів районного бюджету при 

наявності фінансового ресурсу, благодійних, а також будь-яких інших не 

заборонених законом джерел.   

Фінансування з бюджету  

на реалізацію Програми до 2023 року  

  



Роки  Облаштування 

притулку 

(влаштування 

огорожі та 

вольєрів) тис. грн.  

Відлов бродячих 

тварин та утримання 

притулку, 

тис. грн. 

Придбання засобів 

відлову бродячих тварин 

(придбання спецзасобів, 

медикаментів), тис. грн. 

2021    

2022    

2023    

Всього    

 

VІІ. Очікувані результати виконання Програми  

затвердження і реалізація передбачених заходів  створить правову основу для 

ефективної роботи та контролю у сфері утримання і поводження з домашніми 

тваринами у Татарбунарській об’єднаній територіальній громаді, буде сприяти: 

-   зменшенню чисельності бродячих та безпритульних тварин; 

-   підвищенню рівня безпечної і комфортної життєдіяльності людей; 

-   забезпеченню суспільного спокою та формування у мешканців міста 

гуманного ставлення до тварин; 

-   поліпшенню епізодичної ситуації та зниженні витрат на епідеміологічні 

заходи і лікування населення; 

-   зменшенню засмічення довкілля продуктами життєдіяльності тварин і 

зниженні витрат відповідних комунальних служб; 

-   зниженню аварійності на дорогах; 

-   забезпеченню ефективного використання коштів на заходи  щодо 

регулювання чисельності безпритульних тварин; 

-   підвищенню іміджу Татарбунарської  об’єднаної територіальної громади в 

результаті дотримання стандартів поводження з тваринами. 

  

VІІІ. Виконавці  Програми 

8.1. Органи місцевого самоврядування 

8.2. Комунальні підприємства Татарбунарської міської ради 

8.3. Управління  ветеринарної медицини у Татарбунарському районі . 

8.4. Татарбунарська санітарно-епідеміологічна станція; 

8.5. Підприємства, організації, установи всіх форм власності, розташовані на  

території Татарбунарської міської ради  

8.6. Фізичні особи – підприємці Татарбунарської громади. 

8.7. Громадські організації, статутною метою яких є захист тварин від 

жорстокого поводження. 

 

 



                                                                          16 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про  внесення  доповнень  до  переліку 

першого  типу  об’єктів  оренди,  які 

підлягають передачі в оренду на аукціоні, додаток 

 №  1  затверджених  рішенням  

Татарбунарської міської ради від 22.12.2020 

року  №  35-VIII  «Про  затвердження  

Переліків  першого та другого типу об’єктів 

оренди комунальної власності»  

  

  

           Керуючись  пунктам 30 та 31 частини першої  статті 26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 5 та 15 Закону України 

“Про оренду державного та комунального майна”, Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483, з метою ефективного 

використання комунального майна, Татарбунарська міська рада  

  

      В И Р І Ш И Л А :  

  

1. Доповнити додаток 1 Перелік першого типу об’єктів оренди, які 

підлягають передачі в оренду на аукціоні, позицією № 4  

  
№  Наймену 

вання  
балансоу 
тримувач 

а  

Вид 

потенцій 

ного 

об’єкта 

оренди  

Назва 

потенційн 

ого об’єкта 

оренди  

Місцезнаходжен 

ня потенційного 

об’єкта оренди  

Пропозиції 

щодо 

використа 

ння об’єкта 

оренди  

Характери 

стика 

об’єкта 

оренди  

Площ 
а  
примі 

щень, 

кв. м.  



1  Татарбун 

арська 

міська 

рада  

Нерухом 
е майно  

Будівлі та 

споруди  
Одеська область  

м. Татарбунари 

вул. Гімназична,  
1  

Надання 

послуг в 

сфері 

спорту та 

відпочинку 

приміщення  
на  1  
поверсі, 
наявна  
електроене 
ргія  

95,1  

   

       

  

  

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту.    

    

  

Міський голова        А.П.Глущенко  

 

                                                                                                                                                                  

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                                    юридичним відділом  

                                                                                                    виконавчого комітету (апарату) 

                                                                                                    Татарбунарська міська рада 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження Положення про відділ з питань 

управління майном комунальної власності відділу з 

питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин Татарбунарської міської ради 

 

              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. Затвердити Положення про відділ з питань управління майном 

комунальної власності відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин Татарбунарської міської ради (додається). 

 

         2. 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  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

                                                                                                     

 

 

 

 



«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

рішенням Татарбунарської  

міської ради 

від  «___» _________ 2021 року   

№ _____ – VIII 

Татарбунарський міський голова 

 

_______________ А.П.Глущенко 

                                                

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ з питань управління майном комунальної 

власності відділу з питань управління майном, 

архітектури, та земельних відносин Татарбунарської 

міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Татарбунари-2021 рік 

 



 

Розділ I. Загальні положення 

 

          1.1. Відділ з питань управління майном комунальної власності відділу з 

питань управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської 

міської ради,  (далі - Відділ) є структурним підрозділом виконавчого органу 

Татарбунарської міської ради -  відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради. 

 1.2. Відділ з питань управління майном комунальної власності відділу з 

питань управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської 

міської ради,  (далі - Відділ) є підзвітним і підконтрольним Татарбунарській 

міській раді та підпорядкованим її виконавчому комітету, відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської 

міської ради. 

1.3. У своїй діяльності відділ з питань управління майном комунальної 

власності відділу 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. 

1.4. На посадових осіб відділу з питань управління майном комунальної 

власності відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради поширюється дія Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування». 

1.5. Посадові особи відділу з питань управління майном комунальної 

власності 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 комунальної 

власності відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради та організація його роботи 

 

2.1. Структура відділу з питань управління майном комунальної власності 

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. 

2.2. Начальник відділу з питань управління майном комунальної 

власності відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської 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. Посадові особи  відділу з питань управління майном комунальної 

власності відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської 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 

комунальної власності відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин Татарбунарської міської його обов’язки виконує посадова 

особа Відділу згідно з розпорядженням міського голови. 

2.5. Начальник відділу з питань управління майном комунальної 

власності 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 посадових осіб 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. Надає у порядку підпорядкованості пропозиції щодо поліпшення 

роботи виконавчих органів Татарбунарської міської ради. 

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 з 

питань віднесених до компетенції Відділу. 

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 підпорядковується 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 Татарбунарської міської ради.   

2.7. Працівники Відділу 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, начальнику відділу з питань управління 

майном комунальної власності відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради.  

2.9. Посадова інструкція начальника відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради  

затверджується міським головою. 

2.10.Посадові інструкції посадових осіб відділу з питань управління 

майном комунальної власності відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської затверджуються 

міським головою або заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

 

Розділ III. Завдання та функції Відділу 

 

3.1. Основним завданням Відділу є реалізація повноважень виконавчого 

органу у галузі: управління майном комунальної власності; житлово-

комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, 

громадського харчування, транспорту і зв'язку; благоустрою населених пунктів. 

 

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 взятті на облік або  

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 юридичним особам 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 житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 



обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку; благоустрою 

населених пунктів: 

        3.3.1. Забезпечує виконання адміністративних послуг, затверджених 

Татарбунарською міською радою, що відносяться до повноважень відділу у 

галузі житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів 

Татарбунарської міської ради. 

        3.3.2. Забезпечує підготовку проєктів регуляторних актів, що відносяться 

до повноважень відділу у галузі житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Татарбунарської міської ради. 

        3.2.3. Забезпечує контроль за виконанням законів України у галузі 

житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів 

Татарбунарської міської ради, вживає заходи щодо попередження порушень та 

їх усунення у порядку передбаченому чинним законодавством. 

        3.2.4. Планує заходи у сфері житлово - комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів 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. 

        3.2.5.Аналізує тарифи на комунальні послуги та систему житлово - 

комунального господарства, яка представлена виробниками і 

споживачами житлово-комунальних послуг на території Татарбунарської 

міської ради та готує рекомендації  постачальникам (виробникам) житлово-

комунальних послуг.  

        3.2.6.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.     

        3.2.21.Контролює утримання в належному стані кладовищ. 

        3.2.22.Здійснює контроль за ефективним використанням та 

функціонуванням комунального майна (основних засобів). 

        3.2.24.Здійснює контроль за дотриманням правил благоустрою населених 

пунктів Татарбунарської міської ради. 

        3.2.25. Облік громадян, які відповідно до законодавства потребують 

поліпшення житлових умов. 

         

     

Розділ ІV. Повноваження Відділу 

 

4.1. Повноваження відділу з питань управління майном комунальної 

власності відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради: 

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%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%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/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


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. До відома відділу з питань управління майном комунальної 

власності відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради віднесено повноваження визначені 

статтями 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

галузі управління майном комунальної власності; у галузі житлово-

комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, 

громадського харчування, транспорту і зв'язку та у галузі благоустрою 

населених пунктів Татарбунарської міської ради. 

4.1.3. Готує проєкти рішень щодо: відчуження 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.  

4.1.4. 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. 

4.1.5. Готує проєкти рішень про передачу іншим органам окремих 

повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності 

Татарбунарської міської ради.  

4.1.6. 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. 

4.1.7.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. 



4.1.8. 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. 

4.1.9. Надання пропозицій при підготовці програм соціально-

економічного розвитку населених пунктів Татарбунарської міської ради. 

4.1.10. 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. 

4.1.11. Управління в межах, визначених міською радою, майном, що 

належить до комунальної власності Татарбунарської міської ради. 

4.1.12. 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. 

4.1.13. 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. 

4.1.13. 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. 

4.1.14. 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. 

4.1.15. Готує проєкти рішень про організацію громадських вбиралень, 

стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення 

контролю за їх діяльністю відповідно до закону. 

4.1.16. Організація благоустрою населених пунктів, залучення на 

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

ресурсів 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. 

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


4.1.17. 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. 

4.1.18. Організація утримання в належному стані кладовищ, інших місць 

поховання та їх охорони. 

4.1.19. Надання дозволу, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів 

України, на розміщення реклами;  

4.1.20.Надання дозволу, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів 

України, на порушення обєктів благоустрою населених пунктів 

Татарбунарської міської ради. 

4.1.21. Надання відповідно до закону громадянам, які потребують 

соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату; облік 

відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його 

використанням. 

4.1.22. Здійснення контролю за станом квартирного обліку та 

додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та 

організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно від форм 

власності. 

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

комунальних організацій. 

4.1.24. Облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від 

форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких 

приміщень для задоволення потреб територіальної громади. 

4.1.25. 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. 

4.2.26.В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу 

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

розпоряджень міського голови). 

4.2.27.Має інші повноваження, які відповідно до чинних законів та 

нормативно-правових актів віднесені до відома виконавчого органу міської 

ради у галузі: управління майном комунальної власності; житлово-

комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, 

громадського харчування, транспорту, зв'язку; благоустрою населених пунктів.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження Положення про відділ 

архітектури відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради 

 

                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. Затвердити Положення про відділ архітектури відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської 

ради (додається). 

 

         2. 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  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 



«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

рішенням Татарбунарської  

міської ради 

від  «__» ________ 2021 року   

№ _____ – VIII 

Татарбунарський міський голова 

 

_______________ А.П.Глущенко 

                                                

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ архітектури відділу з питань управління 

майном, архітектури, та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ 

МАЙНОМ, АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Розділ I. Загальні положення 

 

        1.1. Відділ архітектури відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин Татарбунарської міської ради (далі - Відділ), є  органом 

містобудування та архітектури і є структурним підрозділом виконавчого органу 

Татарбунарської міської ради -  відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради. 

        1.2. Відділ архітектури відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин Татарбунарської міської ради підзвітним і підконтрольним 

Татарбунарській міській раді та підпорядкованим її виконавчому комітету, 

відділу з питань управління майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради, а з питань делегованих повноважень, 

передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», підконтрольний відповідним органам 

виконавчої влади. 

        1.3. У своїй діяльності відділ архітектури відділу з питань управління 

майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 

керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, 

Господарським кодексом України, Земельним кодексом України, Законом 

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

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про Генеральну 

схему планування території України», Законом України «Про основи 

містобудування», Законом України «Про архітектурну діяльність», Законом 

України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого 

житлового фонду», іншими законами та нормативно правовими актами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами 

Верховної Ради України та наказами Міністерства розвитку громад та 

територій України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів 

України, державними будівельними нормами, санітарними нормами і 

правилами, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, 

наказами начальника управління містобудування та архітектури, управління 

житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, 

рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і 

дорученнями міського голови, цим Положенням та Положенням про відділ з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n374


питань управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської 

міської ради. 

        1.4. На посадових осіб відділу архітектури відділу з питань управління 

майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 

поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». 

        1.5. Посадові особи відділу архітектури відділу з питань управління 

майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради  

утримуються за рахунок коштів міського бюджету. 

 

 

Розділ II. Структура відділу архітектури відділу з питань управління 

майном, архітектури та земельних відносин та організація його роботи 

 

        2.1. Структура відділу архітектури відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради  

затверджується окремим рішенням Татарбунарської міської ради. 

        2.2. Начальник відділу архітектури відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради  

призначається на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією 

конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством 

України і є головним архітектором. Звільняється з посади розпорядженням 

міського голови відповідно до чинного законодавства. 

        2.3. Посадові особи відділу архітектури відділу з питань управління 

майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради  

призначаються на посаду Татарбунарським міським головою за рекомендацією 

конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством 

України. Звільняються з посади Татарбунарським міським головою  відповідно 

до чинного законодавства. 

        2.4. На період відсутності начальника відділу архітектури 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 архітектури 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 Відділу. 

        2.5.2. В межах своєї компетенції контролює виконання підлеглими 

Конституції України, законів України, державних будівельних норм, 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. Надає у порядку підпорядкованості пропозиції щодо поліпшення 

роботи виконавчих органів Татарбунарської міської ради. 

        2.5.5. Здійснює особистий прийом громадян та надає консультації з питань, 

що стосуються діяльності Відділу.  

        2.5.6. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у Відділі. 

        2.5.7.  Контролює дотримання посадових інструкцій посадовими особами  

Відділу. 

        2.5.8. Вживає заходи щодо 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 заходи щодо 

підвищення її ефективності . 

         2.5.11. Надає аналітичні довідки, звіти, узагальнює результати роботи 

Відділу. 

         2.5.12. Розробляє проєкти рішень, 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.  

          2.5.14.  Погоджує містобудівне та архітектурне проєктне рішення об'єктів, 

розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та 

площах загальноміського значення. 

        2.5.15. Організує оприлюднення публічної інформації у галузі будівництва. 

 

2.6. Начальник відділу архітектури 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, 

начальнику відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради. 

2.7. Посадові особи відділу архітектури відділу з питань управління 

майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради 

підпорядковуються 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,  начальнику відділу архітектури відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин, 



2.9. Посадова інструкція начальника відділу архітектури відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської 

міської ради  затверджується міським головою. 

2.10.Посадові інструкції працівників Відділу  затверджуються міським 

головою. 

 

Розділ III. Завдання та функції Відділу 

 

3.1. Основним завданням Відділу є: реалізація державної політики у 

сфері містобудування, архітектури та в галузі житлово-комунального 

господарства на території Татарбунарської міської ради. 

 

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 

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

комунального господарства: 

3.2.1. Аналізує стан містобудування, організовує розроблення, 

проведення експертизи, подання на затвердження в установленому порядку 

генеральних планів населених пунктів Татарбунарської міської ради, планів 

зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення 

змін до них. 

3.2.2. Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо 

комплексного розвитку і забудови Татарбунарської міської ради, поліпшення їх 

архітектурного вигляду. 

3.2.3. Забезпечує додержання суб’єктами законодавства у сфері 

містобудування та архітектури: державних стандартів, норм і правил; 

затвердженої містобудівної документації та здійснення контролю за їх 

реалізацією. 

3.2.4. Організовує в межах своїх повноважень охорону, реставрацію та 

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

культурних ландшафтів. 

3.2.5. 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. 

3.2.6. Розглядає питання щодо встановлення та змін меж населених 

пунктів Татарбунарської міської ради і готує висновки щодо їх затвердження в 

установленому порядку. 



3.2.7.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. 

3.2.8. Погоджує проєкти розміщення та архітектурні рішення об’єктів 

благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, 

тимчасових споруд та малих архітектурних форм для проведення 

підприємницької діяльності та з іншою метою, об’єктів зовнішньої реклами у 

межах своєї компетенції. 

3.2.9. 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. 

3.2.10. 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 проєкти конкретних об’єктів 

архітектури та надає замовникам висновки  щодо їх затвердження. 

3.2.11. Надає рекомендації щодо стадійності проєктування, доцільності 

розроблення ескізних проєктів, застосування індивідуальних проєктів будинків 

і споруд, їх поверховості, оздоблення, необхідності внесення змін до цих 

проектів. 

3.2.12. Надає будівельні паспорта та паспорта прив’язки тимчасових 

споруд у порядку визначеному чинним законодавством. 

3.2.13. 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. 

3.2.14. Вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно 

із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд. 

3.2.15.Координує виконання на території населених пунктів 

Татарбунарської міської ради науково-дослідних і проєктно - вишукувальних 

робіт у сфері містобудування.  

3.2.16. 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. 



3.2.17.Забезпечує ведення містобудівного кадастру населених пунктів 

Татарбунарської міської ради, забезпечує з цією метою проведення виконавчих 

зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, 

поповнення топографо - геодезичних і картографічних матеріалів. 

3.2.18. Сприяє впровадженню у проєктах 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. 

3.2.19. Розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції та 

бізнес плани розвитку окремих підприємств і територій, готує висновки з цих 

питань для міської ради та замовників. 

3.2.20. Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів 

містобудівного кадастру у друкованій, графічній та електронній формах.  

3.2.21. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних 

та містобудівних конкурсів. 

3.2.22.  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. 

3.2.23. 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). 

3.2.24. Здійснює моніторинг розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів  

Татарбунарської міської ради шляхом проведення їх перевірок на предмет 

наявності дозвільної документації та виконання вимог паспорту прив’язки. 

3.2.25. Вносить пропозиції щодо демонтажу тимчасових споруд, які 

встановлені самовільно або у разі невиконання умов паспорту прив’язки. 

3.2.26. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питань щодо 

проведення благоустрою населеного пункту та готує проєкти рішень з цих 

питань. 

3.2.27. Забезпечує виконання адміністративних послуг, затверджених 

Татарбунарською міською радою, що відносяться до повноважень відділу у 

сфері містобудування, будівництва, архітектури та благоустрою. 

3.2.28. Забезпечує підготовку проєктів регуляторних актів, що 

відносяться до повноважень відділу у сфері містобудування, будівництва, 

архітектури та благоустрою на території Татарбунарської міської ради. 



3.2.29. Забезпечує контроль за виконанням законів України у сфері 

містобудування, будівництва, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою на території Татарбунарської міської ради. 

 

Розділ ІV. Повноваження Відділу 

 

4.1.  Повноваження відділу архітектури 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. Організація за рахунок власних коштів Татарбунарської міської 

ради і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів 

комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих 

будинків, шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного 

ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими 

автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних 

засадах). 

  4.1.3. Виконання або делегування на конкурсній основі генеральній 

будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на 

будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної власності. 

  4.1.4. Розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади 

пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на 

відповідній території. 

  4.1.5. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної 

індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та 

реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного 

обслуговування. 

  4.1.6. Визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до 

рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для 

містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією. 

  4.1.7. Підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих 

містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої 

містобудівної документації. 

  4.1.8. Встановлення на відповідній території режиму використання та 
забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність. 

  4.1.9.  Координація на території Татарбунарської міської ради діяльності 

суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів. 



  4.1.10. Надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень 
забудови земельних ділянок. 

  4.1.11. Організація проведення громадського обговорення містобудівної 

документації. 

  4.1.12. Організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва 

багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням 

коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке 
будівництво. 

  4.1.13. Організація розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, 

транспорту комунальної власності для розміщення технічних засобів 

телекомунікацій з метою задоволення потреб населення у телекомунікаційних 

послугах. 

  4.1.14. Надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на 

виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, 

встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності". 

  4.1.15. Організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням 
містобудівного кадастру населених пунктів Татарбунарської міської ради. 

  4.1.16. Здійснення в установленому порядку державного контролю за 

дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при 

плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, 

передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням 

містобудівної документації і проєктів окремих об'єктів, а також може заподіяти 

шкоди навколишньому природному середовищу. 

  4.1.17. Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності 

будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу 

небезпечних природних і техногенних явищ та процесів; 

  4.1.18.  Організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і 

культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і 

садибних комплексів, природних заповідників. 

  4.1.19. Вирішення відповідно до законодавства спорів з питань 
містобудування. 

  4.1.20.  Здійснення державного контролю за дотриманням договірних 

зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів 
фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків. 

  4.1.21.  Відділ має повноваження щодо присвоєння, зміни, коригування, 

анулювання адреси в межах території на яку поширюються повноваження 

міської ради та підготовки відповідних проєктів рішень виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради. 



        4.1.22.   До відання відділу архітектури відділу з питань управління 

майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради  

належать повноваження у галузі будівництва на території Татарбунарської 

міської ради згідно статті 31 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

 

 

         4.2. Відділ архітектури відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин Татарбунарської міської ради має право: 

 

4.2.1. В установленому порядку одержувати від установ, організацій та 

фізичних осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для 

виконання поставлених перед Відділом завдань та функцій в межах наданих 

повноважень. 

4.2.2.  В межах наданих повноважень погоджувати та засвідчувати 

печаткою містобудівну та іншу документацію розроблення, оформлення або 

погодження якої віднесено до повноважень відділу архітектури відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської 

міської ради, а саме: 

4.2.2.1.  Генеральні плани та зонінг населених пунктів. 

4.2.2.2.  Детальні плани територій. 

4.2.2.3.  Будівельні паспорти забудови земельної ділянки.  

4.2.2.4.  Паспорти прив’язки тимчасових споруд. 

4.2.2.5.  Ескізні проєкти будівель та споруд. 

4.2.2.6.  Ескізні проєкти благоустрою територій. 

4.2.2.7.  Висновки щодо можливості надання земельних ділянок для  

              містобудівних потреб. 

4.2.2.8.  Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки. 

4.2.2.9.  Висновки про відповідність намірів замовника щодо місця  

              розташування тимчасових споруд містобудівній документації,  

              будівельним нормам або відмова щодо реалізації намірів  

              розміщення тимчасових споруд. 

4.2.2.10.Висновки про можливість розміщення малих архітектурних  

             форм (тимчасових конструкцій, об’єктів реклами). 

4.2.2.11. Містобудівна документація: текстові та графічні матеріали з             

              питань регулювання планування, забудови та іншого             

              використання територій. 

4.2.2.12. Проєктна документація: текстові та графічні матеріали, якими  

              визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні,  

              конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також  



              кошториси об’єктів будівництва. 

 

 

 

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 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження Положення про відділ земельних 

відносин відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради 

 

        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. Затвердити Положення про відділ земельних відносин відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської 

ради (додається). 

 

         2. 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  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 
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міської ради 

від  «____» _________ 2021 року   
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Татарбунарський міський голова 

 

_______________ А.П.Глущенко 
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Розділ I. Загальні положення 

 

1.1. Відділ земельних відносин відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради,  (далі - 

Відділ), є структурним підрозділом виконавчого органу Татарбунарської 

міської ради -  відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради  

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Татарбунарській міській раді та 

підпорядкований виконавчому комітету міської ради. 

1.3. У своїй діяльності відділ земельних відносин відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської 

міської ради  керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, 

Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Законом України 

«Про землеустрій», Законом України «Про державний земельний кадастр», 

іншими 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. 

1.4. До відома відділу земельних відносин відділу з питань управління 

майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради  

віднесено вирішення питань у сфері регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 

1.5. На посадових осіб відділу земельних відносин відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської 

міської ради поширюється дія Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування». 

1.6. Посадові особи відділу земельних відносин відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської 

міської ради  утримуються за рахунок коштів міського бюджету. 

 

Розділ II. Структура  відділу земельних відносин відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних відносин та організація його 

роботи 

 

2.1. Структура відділу земельних відносин 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. 

2.2. Начальник відділу земельних відносин 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. Посадові особи відділу земельних відносин 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 земельних відносин 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 земельних відносин 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 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. Надає у порядку підпорядкованості пропозиції щодо поліпшення 

роботи виконавчих органів Татарбунарської міської ради. 

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 заходи 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 земельних відносин 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. Працівники Відділу 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, начальнику Відділу.  

2.9. Посадова інструкція начальника відділу земельних відносин відділу з 

питань управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської 

міської ради  затверджується міським головою. 

2.10.Посадові інструкції посадових осіб відділу земельних відносин 

відділу з питань управління майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради  затверджуються міським головою або 

заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.       

 

Розділ III. Завдання та функції Відділу 

 

 3.1. Основними завданнями Відділу є вирішення питань у сфері 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища на території Татарбунарської міської ради. 

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 

функції у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища: 

3.2.1. Організовує надання вихідних даних із землеустрою (матеріалів 

оцифровки місцевості, відомості про склад угідь, тощо) для розроблення 

генерального плану та зонінгу населених пунктів Татарбунарської міської ради 

або змін до них. 



3.2.2. Проводить  моніторинг використання земель на території 

Татарбунарської міської ради в межах повноважень визначених Земельним 

кодексом України та Законом України «Про землеустрій». 

3.2.3. 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. 

3.2.4.Укладає  договори пайової участі на утримання об’єктів 

благоустрою. 

3.2.5. 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 

3.2.6. Вживає заходи щодо попередження та припинення правопорушень 

земельного законодавства у порядку визначеному чинним законодавством.  

3.2.7. 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. 

3.2.8. Здійснює консультаційно дорадчі функції та надання правової 

допомоги із земельних питань. 

3.2.9. Забезпечує оприлюднення публічної інформації, що відноситься до 

компетенції Відділу. 

3.2.10. 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.  

3.2.11. 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 

3.2.12. Готує проєкти рішень з переліками земельних ділянок права на які 

(оренди, суперфіцію, емфітевзісу, власності) підлягають продажу на 

конкурентних засадах (на умовах аукціону). 

3.2.13. Розробляє проєкти рішень міської ради та її виконавчого комітету, 

готує матеріали та надає пропозиції постійним комісіям з питань віднесених до 

повноважень та завдань Відділу. 

3.2.14. 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. 

3.2.15. Приймає участь в громадських слуханнях з питань затвердження: 

проєктів землеустрою щодо впорядкування територій, встановлення меж міста 

та містобудівної документації. 

3.2.16. Готує і подає на затвердження Татарбунарської міської ради 

відповідні місцеві програми з питань регулювання земельних відносин. 

3.2.17. 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. 

3.2.18. Забезпечує розгляд і вирішення питань регулювання земельних 

відносин, раціонального використання земель Татарбунарської міської ради; 

3.2.19. Організовує та здійснює землеустрій, погоджує землевпорядну 

документацію. 

3.2.20. Здійснює контроль за впровадженням заходів передбачених 

документацією із землеустрою. 

3.2.21. Веде облік договорів оренди земельних ділянок та звітує до 

Державної податкової інспекції про укладені договори. 

3.2.22. Надає Державній податковій інспекції інформацію щодо суб’єктів 

плати за землю відповідно до вимог Податкового кодексу України за формами 

визначеними Міністерством фінансів України. 

3.2.23. Здійснює самоврядний контроль за додержанням земельного 

законодавства, використанням і охороною земель та навколишнього 

середовища на території Татарбунарської міської ради відповідно до чинного 

законодавства. 

3.2.24. Здійснює та видає розрахунки орендної плати при індексації 

нормативної грошової оцінки земель відповідно до умов договору оренди. 

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

відповідно до регламенту міської ради 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. 

3.2.26. Організовує роботу щодо державної реєстрації земельних ділянок 

комунальної власності та підготовки, укладання, поновлення або припинення 

договорів оренди земельних ділянок або їх продажу. 

3.2.27. Аналізує обсяги надходжень орендної плати та земельного 

податку, єдиного податку сільськогосподарських виробників 4 групи. 



3.2.28. 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. 

3.2.29. 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. 

3.2.30. Подає заявки та отримує витяги, довідки. 

3.2.31. Готує графічні матеріали або витяги з графічних матеріалів в 

межах повноважень згідно чинного законодавства. 

3.2.32. Надає адміністративні послуги у сфері земельних відносин. 

3.2.33. Узагальнює, накопичує, зберігає інформацію щодо земельних 

ділянок у розрізі власників (користувачів) на території Татарбунарської міської 

ради у текстовій, графічній та електронній формах, в яких зокрема 

зазначаються: кадастровий номер, код платника податку (збору), найменування 

(П.І.Б.) платника, площа ділянки, нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки, ставка податку (збору), розмір плати за землю, інформація про сплату 

плати за землю у звітному періоді. Накопичення інформації повинно 

здійснюватись у справах передбачених номенклатурою та на електронних 

носіях.  

 

Розділ ІV. Повноваження Відділу 

 

4.1. Повноваження відділу земельних відносин 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. Надання пропозицій при підготовці програм соціально-

економічного розвитку населених пунктів Татарбунарської міської ради. 



4.1.31. Складання уповноваженими посадовими особами Відділу 

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

при виявленні порушення норм чинного законодавства і сфері земельних 

відносин та сфері благоустрою населених пунктів, контроль за додержанням 

яких покладено на Відділ та посадових осіб Відділу.. 

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 повноваження у сфері регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, які визначені статтею 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, іншими виконавчими органами, установами та фізичними 

особами для виконання завдань віднесених  до компетенції Відділу.  

 

Розділ V. Відповідальність відділу 

 

5.1. Відділ організовує свою діяльність з урахуванням вимог 

законодавства України про боротьбу з корупцією. 

5.2.  Посадові особи 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.  Посадові особи Відділу несуть відповідальність згідно чинного 

законодавства за неналежне виконання посадових обов’язків, яке призвело до 

знищення (неналежного оформлення, втрати) інформації із землеустрою 

(текстової, графічної, електронної), накопичення та збереження якої 

передбачено пунктом 3.2.33 цього Положення і розпорядником якої є 

виконавчий орган з моменту її реєстрації у порядку встановленому інструкцією 

з діловодства.  



  5.4.   Посадові особи Відділу несуть персональну відповідальність згідно 

чинного законодавства за неналежне виконання посадових обов’язків, яке 

призвело до пошкодження або втрати комунального майна, закріпленого за 

цією посадовою особою. 

5.5.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження Положення про громадські 

пасовища на території Татарбунарської міської 

ради 

 

        Керуючись статтями 12, 34, 38, 122, 123, 181-185 Земельного кодексу 

України, пунктом 6 частини першої  статті 26, пунктом 6 частини четвертої 

статті 42, статтею 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями  2, 6 Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши заяву та 

протокол зборів власників худоби територіальної громади щодо забезпечення в 

потребі для випасання худоби на землях кормових угідь 

сільськогосподарського призначення, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про громадські пасовища на території 

Татарбунарської міської ради (додається). 

 

         2. 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  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 



«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Додаток до проекту 

рішення Татарбунарської  

міської ради  

Положення 

про громадські пасовища на території Татарбунаської міської ради 
 

       Це положення про громадське пасовище розроблено у відповідності з 

вимогами Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про землеустрій» 

та інших нормативних актів України з метою регулювання земельних відносин 

щодо спільного використання пасовища власниками худоби, членами 

територіальної громади Татарбунарської міської  ради Білгород-Дністровського 

району Одеської області. 

     Громадське пасовище формується за бажанням членів територіальної 

громади - власників худоби із земель запасу комунальної власності і 

призначається для спільного використання на добровільних засадах власниками 

худоби. Кількісний і персональний склад користувачів громадських пасовищ 

формується щорічно, на початок року на підставі волевиявлення громадян 

(особисто поданих письмових заяв) на ім’я міського голови і погоджується на 

сході громадян та затверджується виконавчим комітетом Татарбунарської 

міської  ради. 

    На сході громадян також погоджується термін і сума плати за користування 

громадським пасовищем та інші питання щодо організації використання 

пасовища. Оплата за випасання худоби здійснюється безпосередньо у міську 

раду кожним користувачем. Проведення сходу оформляється відповідним 

протоколом, який і подається на затвердження виконавчому комітету 

Татарбунарської міської  ради. 

       Питання поліпшення пасовища (підсів, удобрення тощо) та інші питання, 

що виникають, вирішуються в рамках вимог діючого законодавства за рахунок 

коштів від оплати за випасання худоби на громадському пасовищі та коштів 

користувачів, а в окремих випадках шляхом створення спеціального фонду як 

за рахунок внесків користувачів, так і благодійних внесків інших фізичних та 

юридичних осіб та грантів. 

      Забороняється випасання худоби на громадських пасовищах в період  

з 15 листопада по 15 квітня. 

Погоджено на сході  громадян-власників худоби міста/села___________ 

“___” ____________ 20__ р. Протокол № _______ 



21 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду, за 

клопотанням Публічного акціонерного 

товариства «УКРТЕЛЕКОМ» (м.Татарбунари, 

вулиця Київська) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 122, 123, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Публічного акціонерного 

товариства «Укртелеком», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду Публічному акціонерному товариству «УКРТЕЛЕКОМ» для 

розміщення та експлуатації обєктів і споруд телекомунікацій, для експлуатації 

комплексу нежитлових будівель за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м.Татарбунари, вулиця Київська, будинок 112, з площею земельної 

ділянки 0,1550 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0241. 

 

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

Публічному акціонерному товариству «УКРТЕЛЕКОМ» для розміщення та 

експлуатації обєктів і споруд телекомунікацій, для експлуатації комплексу 

нежитлових будівель за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м.Татарбунари, вулиця Київська, будинок 112, з площею земельної ділянки 

0,1550 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0241. 

 

3.   Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ»: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на  

земельну ділянку.  



3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України. 

3.3. Укласти з комунальним підприємство договір на вивезення відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          22 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду, за 

клопотанням Публічного акціонерного 

товариства «УКРТЕЛЕКОМ» (м.Татарбунари, 

Центральна) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 122, 123, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Публічного акціонерного 

товариства «Укртелеком», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду Публічному акціонерному товариству «УКРТЕЛЕКОМ» для 

розміщення та експлуатації обєктів і споруд телекомунікацій, для експлуатації 

комплексу нежитлових будівель за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м.Татарбунари, вулиця Центральна, будинок 25, з площею земельної 

ділянки 0,2356 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0085. 

 

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

Публічному акціонерному товариству «УКРТЕЛЕКОМ» для розміщення та 

експлуатації обєктів і споруд телекомунікацій, для експлуатації комплексу 

нежитлових будівель за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м.Татарбунари, вулиця Центральна, будинок 25, з площею земельної ділянки 

0,2356 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0085. 

 

3.   Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ»: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на  



земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України. 

3.3. Укласти з комунальним підприємство договір на вивезення відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Куруч Сергія Даниловича 

(с.Дельжилер) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Куруч Сергія 

Даниловича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Куруч Сергію Даниловичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею земельної 

ділянки 0,4000 га, з кадастровим номером 5125081900:01:001:0804. 

 

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

Сергію Даниловичу для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Дмитрівська сільська рада 

(за межами населеного пункту), з площею земельної ділянки 0,4000 га, з 

кадастровим номером 5125081900:01:001:0804. 

 

3.   Зобов`язати гр. Куруч Сергія Даниловича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Стас Ольги Геннадіївни 

(с.Дельжилер) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Стас Ольги 

Геннадіївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Стас Ользі Геннадіївні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею земельної 

ділянки 1,6319 га, з кадастровим номером 5125081900:01:001:0776. 

 

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

Ользі Геннадіївні для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Дмитрівська сільська рада 

(за межами населеного пункту), з площею земельної ділянки 1,6319 га, з 

кадастровим номером 5125081900:01:001:0776. 

 

3.   Зобов`язати гр. Стас Ольгу Геннадіївну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Лавреки Олени Валентинівни 

(с.Білолісся) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Лавреки Олени 

Валентинівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Лаврекі Олені Валентинівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Білоліська 

сільська рада (за межами населеного пункту), з площею земельної ділянки 

2,0000 га, з кадастровим номером 5125080400:01:001:1322. 

 

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

Олені Валентинівні для ведення особистого селянського господарства, за 

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

межами населеного пункту), з площею земельної ділянки 2,0000 га, з 

кадастровим номером 5125080400:01:001:1322. 

 

3.   Зобов`язати гр. Лавреку Олену Валентинівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Іванової Тетяни Василівни 

(с.Спаське) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Іванової Тетяни 

Василівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Івановій Тетяні Василівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею земельної 

ділянки 1,6000 га, з кадастровим номером 5125084700:01:001:1845. 

 

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

Тетяні Василівні для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, Струмківська сільська рада (за 

межами населеного пункту), з площею земельної ділянки 1,6000 га, з 

кадастровим номером 5125084700:01:001:1845. 

 

3.   Зобов`язати гр. Іванову Тетяну Василівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Шидловської Лілії Ігорівни 

(с.Струмок) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Шидловської 

Лілії Ігорівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шидловській Лілії Ігорівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею земельної 

ділянки 1,5000 га, з кадастровим номером 5125084700:01:001:2009. 

 

       2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Шидловській Лілії Ігорівні для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Струмківська сільська 

рада (за межами населеного пункту), з площею земельної ділянки 1,5000 га, з 

кадастровим номером 5125084700:01:001:2009. 

 

3.   Зобов`язати гр. Шидловську Лілію Ігорівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Тріщенка Юрія Миколайовича 

(с.Струмок) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Тріщенка Юрія 

Миколайовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Тріщенку Юрію Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, Струмківська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею 

земельної ділянки 1,3000 га, з кадастровим номером 5125084700:01:001:1908. 

 

       2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Тріщенку Юрію Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею земельної 

ділянки 1,3000 га, з кадастровим номером 5125084700:01:001:1908. 

 

3.   Зобов`язати гр. Тріщенка Юрія Миколайовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        29 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Григоренко Ольги Вікторівни 

(с.Струмок) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Григоренко 

Ольги Вікторівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Григоренко Ользі Вікторівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею земельної 

ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 5125084700:01:001:0028. 

 

       2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Григоренко Ользі Вікторівні для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Струмківська сільська 

рада (за межами населеного пункту), з площею земельної ділянки 2,0000 га, з 

кадастровим номером 5125084700:01:001:0028. 

 

3.   Зобов`язати гр. Григоренко Ольгу Вікторівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Ліпової Олесі Володимирівни 

(с.Білолісся) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Ліпової Олесі 

Володимиріни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ліповій Олесі Володимиріні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Білоліська 

сільська рада (за межами населеного пункту), з площею земельної ділянки 

2,0000 га, з кадастровим номером 5125080400:01:001:1327. 

 

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

Олесі Володимиріні для ведення особистого селянського господарства, за 

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

межами населеного пункту), з площею земельної ділянки 2,0000 га, з 

кадастровим номером 5125080400:01:001:1327. 

 

3.   Зобов`язати гр. Ліпову Олесю Володимирівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Блінової Лариси Павлівни 

(м.Татарбунари) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Блінової Лариси 

Павлівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бліновій Ларисі Павлівні для індивідуального садівництва, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Татарбунарська міська рада, 

вулиця Виноградна, 2 (за межами населеного пункту СТ «Меліоратор»), з 

площею земельної ділянки 0,1200 га, з кадастровим номером 

5125010100:01:001:1698. 

 

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

Ларисі Павлівні для індивідуального садівництва, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, Татарбунарська міська рада, вулиця Виноградна, 2 (за 

межами населеного пункту СТ «Меліоратор»), з площею земельної ділянки 

0,1200 га, з кадастровим номером 5125010100:01:001:1698. 

 

3.   Зобов`язати гр. Блінову Ларису Павлівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Блінова Ігоря Михайловича 

(м.Татарбунари) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Блінова Ігоря 

Михайловича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Блінову Ігорю Михайловичу для індивідуального садівництва, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Татарбунарська міська рада, 

вулиця Ягідна, 1 (за межами населеного пункту СТ «Меліоратор»), з площею 

земельної ділянки 0,1200 га, з кадастровим номером 5125010100:01:001:1696. 

 

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

Ігорю Михайловичу для індивідуального садівництва, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, Татарбунарська міська рада, вулиця Ягідна, 1 

(за межами населеного пункту СТ «Меліоратор»), з площею земельної ділянки 

0,1200 га, з кадастровим номером 5125010100:01:001:1696. 

 

3.   Зобов`язати гр. Блінова Ігоря Михайловича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду, за 

клопотанням Муту Тетяни Іванівни 

(м.Татарбунари) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 122, 123, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Муту Тетяни Іванівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Відмовити у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду гр. Муту Тетяні Іванівні для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для експлуатації будівель 

та споруд виробничо – промислового комплексу 4-го класу шкідливості, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Татарбунарська міська рада, 

вулиця Чорноморська, 82-в (за межами населеного пункту), з площею земельної 

ділянки 0,2765 га, з кадастровим номером 5125010100:01:001:0076, у зв’язку з 

тим, що земельна ділянка відноситься до земель державної власності. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 



 

34 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду, за 

клопотанням Рацького Романа Омеляновича 

(м.Татарбунари) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Рацького 

Романа Омеляновича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Відмовити у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Рацькому Роману Омеляновичу для ведення 

особистого селянського господарства, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, Татарбунарська міська рада, (за межами населеного 

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

5125010100:01:001:1790, у зв’язку з тим, що земельна ділянка відноситься до 

земель державної власності. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 



35 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

для передачі у власність, за клопотанням Мітакі 

Сави Івановича (с.Борисівка) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та документацію із землеустрою Мітакі 

Сави Івановича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, с.Борисівка, вулиця Гагаріна, будинок 41, з площею 

земельної ділянки 0,1948 га, з кадастровим номером 5125080800:02:001:0179. 

 

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

Саві Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, с.Борисівка, вулиця Гагаріна, будинок 41, з 

площею земельної ділянки 0,1948 га, з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0179. 

 

3.   Зобов`язати гр. Мітакі Саву Івановича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

для передачі у власність, за клопотанням Гушан 

Ірини Степанівни (с.Борисівка) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та документацію із землеустрою Гушан 

Ірини Степанівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, с.Борисівка, вулиця Гагаріна, будинок 73, з 

площею земельної ділянки 0,1765 га, з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0178. 

 

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

Ірині Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, с.Борисівка, вулиця Гагаріна, будинок 73, з 

площею земельної ділянки 0,1765 га, з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0178. 

 

3.   Зобов`язати гр. Гушан Ірину Степанівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  



3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотанням Іщенко 

Ганни Григорівни (с.Струмок) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Іщенко Ганни Григорівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, с. Струмок, вулиця Сонячна, будинок 80, з 

площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125084700:02:001:0046. 

 

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

Ганні Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, с. Струмок, вулиця Сонячна, будинок 80, з 

площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125084700:02:001:0046. 

 

      3.   Зобов`язати гр. Іщенко Ганну Григорівну: 



       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       

 

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотанням 

Должненко Олександри Кирилівни (с.Струмок) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Должненко Олександри 

Кирилівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександрі Кирилівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, с. Струмок, провулок Кілійський, будинок 1, з 

площею земельної ділянки 0,2053 га, з кадастровим номером 

5125084700:02:001:0048. 

 

     2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Должненко Олександрі Кирилівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, с. Струмок, провулок Кілійський, 

будинок 1, з площею земельної ділянки 0,2053 га, з кадастровим номером 

5125084700:02:001:0048. 

 

      3.   Зобов`язати гр. Должненко Олександру Кирилівну: 



       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       

 

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотанням Міхова 

Георгія Даниловича, Хребтань Раїси Данилівни 

(с.Дельжилер) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Міхова Георгія 

Даниловича, Хребтань Раїси Данилівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Георгію Даниловичу, Хребтань Раїсі Данилівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Дельжилер, вул. Перемоги, будинок 91, з площею земельної ділянки 0,2053 га, з 

кадастровим номером 5125081900:02:001:0577. 

 

     2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність (по ½ кожному) гр. Міхову Георгію Даниловичу, Хребтань Раїсі 

Данилівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, с. Дельжилер, вул. Перемоги, будинок 91, з 



площею земельної ділянки 0,2053 га, з кадастровим номером 

5125081900:02:001:0577. 

 

      3.   Зобов`язати гр. Міхова Георгія Даниловича: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       

 

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотанням 

Максимчук Альони Володимирівни 

(м.Татарбунари) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Максимчук Альони 

Володимирівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Альоні Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 

97, з площею земельної ділянки 0,0932 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0253. 

 

     2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Максимчук Альоні Володимирівні для будівництва і обслуговування 

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

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

Українки, будинок 97, з площею земельної ділянки 0,0932 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:0253. 

 



       3.   Зобов`язати гр. Максимчук Альону Володимирівну: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

       3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

       3.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення твердих  

       відходів. 

       

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотанням 

Зінченко Наталії Георгіївни, Зінченка Сергія 

Івановича  (м.Татарбунари) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Зінченко Наталії 

Георгіївни, Зінченка Сергія Івановича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Наталії Георгіївні, Зінченку Сергію Івановичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Джерельна, будинок 3, з площею земельної ділянки 0,1000 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0208. 

 

     2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність (по ½ кожному) гр. Зінченко Наталії Георгіївні, Зінченку Сергію 

Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Джерельна, будинок 3, з 



площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0208. 

 

       3.   Зобов`язати гр. Зінченко Наталію Георгіївну, Зінченка Сергія Івановича: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

       3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

       3.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення твердих  

       відходів. 

       

 

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотанням 

Краченка Валерія Борисовича  (м.Татарбунари) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Кравченка Валерія 

Борисовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валерію Борисовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 3, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:00389. 

 

     2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кравченку Валерію Борисовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, 

будинок 3, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:00389. 

 



 

       3.   Зобов`язати гр. Кравченка Валерія Борисовича: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

       3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

       3.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення твердих  

       відходів. 

       

 

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотанням Міля 

В’ячеслава Миколайовича  (м.Татарбунари) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Міля В’ячеслава 

Миколайовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

В’ячеславу Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, 

будинок 33, з площею земельної ділянки 0,0311 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:00339. 

 

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

В’ячеславу Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, 

будинок 33, з площею земельної ділянки 0,0311 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:00339. 

 

 



       3.   Зобов`язати гр. Міля В’ячеслава Миколайовича: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

       3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

       3.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення твердих  

       відходів. 

       

 

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотанням Горіної 

Лідії Іванівни (м.Татарбунари) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Горіної Лідії Іванівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 40, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0252. 

 

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

Лідії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 40, 

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

5125010100:02:003:0252. 

 



 

       3.   Зобов`язати гр. Горіну Лідію Іванівну: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

       3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

       3.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення твердих  

       відходів. 

       

 

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотанням Дуденко 

Світлани Дмитрівни (м.Татарбунари) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Дуденко Світлани 

Дмитрівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Світлані Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:002:0211. 

 

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

Світлані Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:002:0211. 

 

 



       3.   Зобов`язати гр. Дуденко Світлану Дмитрівну: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

       3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

       3.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення твердих  

       відходів. 

       

 

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотанням 

Войцеховського Михайла Івановича  

(м.Татарбунари) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Войцеховського Михайла 

Івановича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Войцеховському Михайлу Івановичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Василя Тура, будинок 149, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:0340. 

 

     2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Войцеховському Михайлу Івановичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Василя Тура, будинок 149, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:0340. 



 

 

       3.   Зобов`язати гр. Войцеховського Михайла Івановича: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

       3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

       3.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення твердих  

       відходів. 

       

 

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотанням Доніч 

Римми Михайлівни (м.Татарбунари) 

  

Керуючись статтями 12, 121-123, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Доніч Римми Михайлівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бузкова, будинок 1а, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0297. 

 

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

Риммі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бузкова, будинок 1а, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0297. 

 



 

 

       3.   Зобов`язати гр. Доніч Римму Михайлівну: 

       3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на  

              земельну ділянку.  

       3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України. 

       3.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення твердих  

       відходів. 

       

 

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про передачу земельної ділянки у власність 

за клопотанням Осадчук Майї Вікторівни 

(м.Татарбунари) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121-122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Осадчук Майї Вікторівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Осадчук 

Майї Вікторівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Слов’янська, будинок 

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

5125010100:02:001:0216. 

 

      2.   Зобов`язати гр. Осадчу Майю Вікторівну: 

      2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

      2.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів.  

 

 

      3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 



     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про передачу земельної ділянки у власність 

за клопотанням Байло Світлани 

Якимівни(м.Татарбунари) 
  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121-122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Байло Світлани Якимівни, 

Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

      1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Байло 

Світлані Якимівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Микити Лісового, 

будинок 3, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0174. 
 

      2.   Зобов`язати гр. Байло Світлану Якимівну: 

      2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

      2.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів.  

      3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  
 

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин та природокористування.  
 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

Проєкт рішення підготовлени                                                                   відділом з ПУМА та ЗВ 



50 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про визнання таким що втратило чинність 

рішення Борисівської сільської ради від 

28.06.1995 року № 5/16ХХІІІ та рішення 

Борисівської сільської ради від 14.12.2009 

року № 326-V у частині, що стосується 

Чебана Степана Матвійовича та про 

передачу у власність земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125080800:02:001 

:0133 за клопотанням Чебан Анастасії 

Дасіївни (с.Борисівка) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121-122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

Татарбунарського районного суду Одеської області від 05.01.2021 року у справі 

№ 515/1022/20,  розглянувши клопотання та надані документи Чебан Анастасії 

Дасіївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вважати таким що втратило чинність рішення Борисівської сільської 

ради від 28.06.1995 року № 5/16ХХІІІ та рішення Борисівської сільської ради 

від 14.12.2009 року № 326-V, у частині, що стосується Чебана Степана 

Матвійовича щодо передачі йому у приватну власність земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125080800:02:001:0133 за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, с.Борисівка, вул.Гагаріна, 73, враховуючі рішення 

Татарбунарського районного суду Одеської області від 05.01.2021 року у справі 

№515/1022/20 щодо неправильного зазначення в адресі назви вулиці: «вул. 

Гагаріна,буд.73», правильна назва вулиці в адресі: «вул. Гагаріна, буд.71». 

 

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

Анастасії Дасіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



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

область, Татарбунарський район, с.Борисівка, вулиця Гагаріна, будинок 71, з 

площею земельної ділянки 0,1411 га, з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0133 

 

      3.   Зобов`язати гр. Чебан Анастасію Дасіївну: 

      2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       

      4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про вилучення з користування земельної 

ділянки за клопотанням Кірліг Олександра 

Павловича (с.Білолісся) 

  

Керуючись статтями 12, 122, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні», розглянувши клопотання та графічні матеріали  

Кірліг Олександра Павловича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Вилучити з користування гр. Кірліг Олександра Павловича земельну 

ділянку для ведення селянського господарства за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, с.Білолісся, вулиця Центральна, (згідно викопіювання 

з плану с.Білолісся), з площею земельної ділянки 0,16 га, у зв’язку з 

добровільною відмовою заявника від користування вищезазначеною земельною 

ділянкою. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 



52 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Гач Ольги Вікторівни 

(с.Струмок) 

 

  

           Керуючись статтями 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Гач Ольги Вікторівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Гач Ользі Вікторівні, із земель комунальної 

власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район (за 

межами населеного пункту с.Струмок), орієнтовною площею земельної ділянки 

1,5999 га, кадастровим номером 5125084700:01:001:1885. 

 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 
 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



53 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Герасименка Андрія 

Вікторовича (с.Струмок) 

 

  

           Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Герасименка Андрія Вікторовича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Герасименку Андрію Вікторовичу, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Струмок), орієнтовною 

площею земельної ділянки 1,5982 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1912. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 



54 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Герасименко Поліни 

Іванівни (с.Струмок) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Герасименко Поліни Іванівни, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Герасименко Поліні Іванівні, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Струмок), орієнтовною 

площею земельної ділянки 1,0005 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1904. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 



55 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Скоморівської Тетяни 

Іванівни (с.Струмок) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Скоморівської Тетяни Іванівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Скоморівській Тетяні Іванівні, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Струмок), орієнтовною 

площею земельної ділянки 1,600 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:0032. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 



56 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Джула Руслана 

Сергійовича (с.Нерушай) 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,121-123, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Джула Руслана Сергійовича, Татарбунарська міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Джула Руслану Сергійовичу, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Нерушай), 

орієнтовною площею земельної ділянки 2,0000 га. 

2. Рекомендувати  заявнику надати проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради розроблений шляхом 

поділу та об’єднання земельної ділянки з кадастровим номером 

5125083400:01:001:1479. 

3. Повідомити заявника що розробка проєкту землеустрою є ризиком 

замовника. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 



57 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Джула Ольги 

Анатоліївни (с.Нерушай) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,121-123, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Джула Ольги Анатоліївни, Татарбунарська міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Джула Ользі Анатоліївні, із земель комунальної 

власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район (за 

межами населеного пункту с.Нерушай), орієнтовною площею земельної 

ділянки 2,0000 га. 

2.Рекомендувати  заявнику надати проєкт землеустрою на затвердження 

сесії Татарбунарської міської ради розроблений шляхом поділу та об’єднання 

земельної ділянки з кадастровим номером 5125083400:01:001:1479. 

3.Повідомити заявника що розробка проєкту землеустрою є ризиком 

замовника. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



58  питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Черненка Дмитра 

Анатолійовича (с.Нерушай) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,121-123, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Черненка Дмитра Анатолійовича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Черненку Дмитру Анатолійовичу, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Нерушай), орієнтовною 

площею земельної ділянки 2,0000 га. 

2.Рекомендувати  заявнику надати проєкт землеустрою на затвердження 

сесії Татарбунарської міської ради розроблений шляхом поділу та об’єднання 

земельної ділянки з кадастровим номером 5125083400:01:001:1479. 

3.Повідомити заявника що розробка проєкту землеустрою є ризиком 

замовника. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



59 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Стойкова Івана 

Володимировича (с.Струмок) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Стойкова Івана Володимировича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Стойкову Івану Володимировичу, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Струмок), орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,95 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1905. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



60 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Якушенка Анатолія 

Володимировича (с.Струмок) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Якушенка Анатолія Володимировича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Якушенку Анатолію Володимировичу, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Струмок), орієнтовною 

площею земельної ділянки 1,6000 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1879. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



 

61 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Іордакі Інни Федорівни 

(с.Струмок) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Іордакі Інни Федорівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Іордакі Інні Федорівні, із земель комунальної 

власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район (за 

межами населеного пункту с.Струмок), орієнтовною площею земельної ділянки 

1,5998 га, з кадастровим номером 5125084700:01:001:1881. 

 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 



62 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Соловйової Наталі 

Григорівни (с.Струмок) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Соловйової Наталі Григорівни, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Соловйової Наталі Григорівни, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Струмок), орієнтовною 

площею земельної ділянки 1,2 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1882. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 



63 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Семенової Любові 

Григорівни (с.Струмок) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Семенової Любові Григорівни, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Семеновій Любові Григорівні, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Струмок), орієнтовною 

площею земельної ділянки 1,5997 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1890. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



64 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Разінкіної Тетяни 

Олександрівни (с.Струмок) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Разінкіної Тетяни Олександрівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Разінкіній Тетяні Олександрівні, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Струмок), орієнтовною 

площею земельної ділянки 1,6 га, шляхом поділу та об’єднання земельної 

ділянки з кадастровим номером 5125084700:01:001:1903. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 



65 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Кордолян Олексія 

Федоровича (с.Струмок) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Кордолян Олексія Федоровича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Кордолян Олексію Федоровичу, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Струмок), орієнтовною 

площею земельної ділянки 1,6 га, шляхом поділу та об’єднання земельної 

ділянки з кадастровим номером 5125084700:01:001:1903. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 



66 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Юларжі Оксани 

Олександрівни (с.Струмок) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Юларжі Оксани Олександрівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Юларжі Оксані Олександрівні, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Струмок), орієнтовною 

площею земельної ділянки 1,6 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1907. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 



67 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Усової Ганни Василівни 

(с.Струмок) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Усової Ганни Василівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Усовій Ганні Василівні, із земель комунальної 

власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район (за 

межами населеного пункту с.Струмок), орієнтовною площею земельної ділянки 

1,5 га. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 



68 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Єрьоміної Ірини 

Олександрівни (м.Татарбунари) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Єрьоміної Ірини Олександрівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Єрьоміній Ірині Олександрівні, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський 

район, м.Татарбунари, вулиця 50 років Перемоги, орієнтовною площею 

земельної ділянки 0,1000 га. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



69 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Мітакі Алли Антипівни 

(с.Борисівка) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Мітакі Алли Антипівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Мітакі Аллі Антипівні, із земель комунальної 

власності, з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування 

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

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Борисівка, вулиця 

Новоселів, 19, орієнтовною площею земельної ділянки 0,2500 га. 

 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



 

70 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Литянського Сергія 

Вікторовича (с.Білолісся) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Литянського Сергія Вікторовича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Литянському Сергію Вікторовичу, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, с.Білолісся, вулиця Набережна, 35, орієнтовною площею 

земельної ділянки 0,5300 га. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 



 

71 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду в с.Борисівка за клопотанням  

Татарбунарського сільського споживчого 

товариства 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1, 122, 123, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Татарбунарського сільського споживчого товариства, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду Татарбунарському сільському споживчому 

товариству, із земель комунальної власності, з цільовим призначенням: для 

експлуатації та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, с.Борисівка, вулиця Миру, 3а, орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,0849 га. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



72 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду в с.Баштанівка за клопотанням  

Татарбунарського сільського споживчого 

товариства 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1, 122, 123, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Татарбунарського сільського споживчого товариства, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду Татарбунарському сільському споживчому 

товариству, із земель комунальної власності, з цільовим призначенням: для 

експлуатації та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, с.Баштанівка, вулиця Миру, 31-г, орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,0273 га. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



73 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду в м.Татарбунари за клопотанням  Мойсеєва 

Олександра Івановича 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1, 122, 123, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Мойсеєва Олександра Івановича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду Мойсеєву Олександру Івановичу, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для експлуатації та 

обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця 23 Серпня, буд. 5, орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,1350 га. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 



74 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Панчева Олександра 

Ілліча (с.Глибоке) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Панчева Олександра Ілліча, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Панчеву Олександру Іллічу, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Глибоке), орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,7100 га, шляхом поділу та об’єднання земельної 

ділянки з кадастровим номером 5125081400:01:001:0793. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



75 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Барбан Олександра 

Степановича (с.Глибоке) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Барбан Олександра Степановича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Барбан Олександру Степановичу, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Глибоке), орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,7100 га, шляхом поділу та об’єднання земельної 

ділянки з кадастровим номером 5125081400:01:001:0793. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



 

76 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду в м.Татарбунари за клопотанням  Апонюк 

Ельгізи Анасівни 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1, 122, 123, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Апонюк Ельгізи Анасівни, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду Апонюк Ельгізі Анасівні, із земель комунальної 

власності, з цільовим призначенням: для експлуатації та обслуговування 

будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

м.Татарбунари, вулиця Степова, буд. 2-б, приміщення 6, орієнтовною площею 

земельної ділянки 0,0058 га. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 



77 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

громадських пасовищ за клопотанням  Прокопець 

Олени Вікторівни (м.Татарбунари) та про 

затвердження Положення про громадські пасовища 

на території Татарбунарської міської ради. 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1, 122, 123, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання уповноваженої зборів власників худоби в 

м.Татарбунари Прокопець Олени Вікторівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

   1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з кадастровими номерами 5125010100:01:001:1755, 

5125010100:01:001:1023, 5125010100:01:001:1022, 5125010100:01:001:1025, із 

земель запасу комунальної власності, з цільовим призначенням: для 

сінокосіння та випасання худоби, вид використання: для громадських пасовищ, 

за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район (за межами 

населеного пункту м.Татарбунари), загальною орієнтовною площею земельних 

ділянок 202,82 га. 

 

      2. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:01:001:1753, із земель 

запасу комунальної власності, з цільовим призначенням: для сінокосіння та 

випасання худоби, для громадських пасовищ, за адресою: Одеська область, 

Білгород-Дністровський район (за межами населеного пункту м.Татарбунари), 



орієнтовною площею земельної ділянки 25,2988 га, шляхом поділу та 

обєднання земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:01:001:1753.  

 

           3.Катанову І.В. дати оголошення в районну газету щодо проведення 

конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо земельних ділянок 

зазначених у пунктах 1 та 2 цього рішення. 

 

4.Затвердити Положення про громадські пасовища на території 

Татарбунарської міської ради (додається). 
 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється. 

за клопотанням Гажийського Валентина 

Євгенійовича (м.Татарбунари) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Гажийського 

Валентина Євгенійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється гр. Гажийському 

Валентину Євгенійовичу  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту), з площею 

земельної ділянки 3,0036  га, з кадастровим номером 5125010100:01:001:1580. 

 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки приватної власності  з 

кадастровим номером 5125010100:01:001:1580, площею земельної ділянки 

3,0036  га гр. Гажийському Валентину Євгенійовичу  з цільового призначення: 

для ведення фермерського господарства на цільове призначення: для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами 

населеного пункту).  

 

3.  Зобов`язати гр. Гажийського Валентина Євгенійовича: 

3.1.Подати державному реєстратору це рішення для внесення змін щодо  

цільового  призначення земельної ділянки.  



3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

 

Про внесення змін у рішення 

Татарбунарської міської ради від 21.01.2021 

року № 157-VIIІ за клопотанням Чабан 

Віталія Борисовича 

 

 

        Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

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

України «Про землеустрій», розглянувши  заяву Чабан Віталія Борисовича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  у рішення Татарбунарської міської ради від 21.01.2021 

року № 157 – VІІІ « Про передачу у власність земельної ділянки за 

клопотанням Чебан Віталія Борисовича», а саме у назві, преамбулі, пунктах 1 

та 2 замість прізвища: «Чебан», зазначити прізвище:»Чабан»  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 



80 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Ярошенко Євдокії 

Самойлівни (с.Струмок) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Ярошенко Євдокії Самойлівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Ярошенко Євдокії Самойлівні, із земель  

комунальної власності, з цільовим призначенням: для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район (за межами населеного пункту с.Струмок), орієнтовною 

площею земельної ділянки 1,5999 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1874.  

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



81 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Трищенко Жана 

Васильовича (с.Спаське) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Трищенко Жана Васильовича, Татарбунарська міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

      1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Трищенку Жану Васильовичу, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський 

район, с.Спаське, вулиця Центральна, 59, орієнтовною площею земельної 

ділянки 0,2500 га. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 



82 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням  Чумачеко Людмили 

Василівни (м.Татарбунари) 

 

  

      Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

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

Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Чумаченко Людмили Василівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1.Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Чумаченко Людмилі Василівні, із земель 

комунальної власності, з цільовим призначенням: для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

м.Татарбунари, вулиця Степова, 3г, орієнтовною площею земельної ділянки 

0,2376 га. 

      2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 



83 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Лапи Бориса Павловича 

(с.Струмок) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Лапи Бориса 

Павловича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Лапі Борису Павловичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,  с.Струмок, 

з площею земельної ділянки 0,7703  га, з кадастровим номером 

5125084700:02:001:0044. 

 

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

Борису Павловичу для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с.Струмок, з площею 

земельної ділянки 0,7703  га, з кадастровим номером 5125084700:02:001:0044. 

 

3.   Зобов`язати гр. Лапу Бориса Павловича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про передачу земельної ділянки у власність 

за клопотанням Коробкова Євгена 

Валерійовича та Стогній Володимира 

Михайловича (м.Татарбунари) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121-122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Коробкова Євгена 

Валерійовича та Стогній Володимира Михайловича, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність (по ½ кожному) гр. Коробкову Євгену Валерійовичу та Стогній 

Володимиру Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Соборна, 

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

5125010100:02:004:0090. 

 

      2.   Зобов`язати гр. Коробкова Євгена Валерійовича та Стогній Володимира 

Михайловича: 

      2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

      2.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів.  

 



 

      3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про передачу земельної ділянки у власність 

за клопотанням Вторенко Лариси 

Миколаївни (м.Татарбунари) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 121-122, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Вторенко Лариси 

Миколаївни, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

      1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Вторенко 

Ларисі Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Вишнева, будинок 25, 

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

5125010100:02:005:1276. 

 

      2.   Зобов`язати гр. Вторенко Ларисі Миколаївні: 

      2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

      2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

      2.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів.  

      3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



86 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про внесення змін до договору оренди землі за 

клопотанням Гроздєвої Віри Терентіївни, Доніч 

Римми Михайлівни, Савченка Віктора 

Олександровича (м.Татарбунари) 

 

         Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

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

України «Про оренду землі»,  розглянувши  клопотання Гроздєвої Віри 

Терентіївни, Доніч Римми Михайлівни, Савченка Віктора Олександровича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до договору оренди землі від 25.01.2021 року № 310 між 

Гроздєвою Вірою Терентіївною, Доніч Риммою Михайлівною, Савченком 

Віктором Олександровичем та Татарбунарською міською радою, на земельну 

ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:002:0195 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  площею 0,0819 га, за адресою: Одеська область, м. 

Татарбунари, вулиця Садова, будинок 2-а, у зв’язку з переходом права 

власності на 1/3 частину житлового будинку від Савченка В.О. до Гроздєвої 

В.Т. 

        2. Зобов’язати заявників здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі щодо його припинення. 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



87 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про надання в користування на укладання договору 

суперфіцію за клопотанням Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Піонер-

Т» 

 

         Керуючись статтею 12, статтею 102
-1

  Земельного кодексу України, 

Цивільним кодексом України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши  клопотання та подані 

документи Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Піонер-Т» 

(код 37197762), Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати в користування на умовах суперфіцію (з правом користування 

земельною ділянкою для забудови) Об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «Піонер-Т» земельну ділянку з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0364 для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку,  площею 0,3490 га, за адресою: Одеська 

область, м. Татарбунари, вулиця Центральна, будинок 7. 

       2.Зобовязати Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Піонер-Т» зареєструвати у державного реєстратора договір суперфіцію. 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 



88 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

клопотанням гр. Ткаченка Олександра 

Миколайовича 

 

Керуючись статтею 12, пунктом «е» статті 141  Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду землі»,  розглянувши  клопотання гр. 

Ткаченка Олександра Миколайовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 19.12.2017року № 149 між гр. 

Ткаченко Олександром Миколайовичем та Татарбунарською міською радою, на 

земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0286 для 

будівництва, експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (майстерні по 

ремонту взуття),  площею 0,0023 га, за адресою: Одеська область, м. 

Татарбунари, вулиця Центральна, будинок 36-а, у зв’язку з набуттям права 

власності на будівлю іншою особою. 

        2. Зобов’язати заявників здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі щодо його припинення. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 



89 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання земельної ділянки в оренду, за 

клопотанням Скоробагача Євгена Вікторовича 

(м.Татарбунари) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 122, 123, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Скоробагача Євгена Вікторовича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1.  Передати земельну ділянку в оренду строком на 5 (п’ять) років 

Скоробогачу Євген Вікторович для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, 

вул. Василя Тура, 13д, з площею земельної ділянки 0,0029 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0063. 

3.   Зобов`язати гр. Скоробагача Євгена Вікторовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

3.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів.  

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



90 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання земельної ділянки в оренду, за 

клопотанням Коваль Людмили Василівни 

(м.Татарбунари) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 122, 123, 186, 186-1 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Коваль Людмили Василівни, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

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

гр.Коваль Людмилі Василівні з цільовим призначенням : 11.04, для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. Папаніна, 101, з площею земельної 

ділянки 1,2376 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0313. 

3.   Зобов`язати гр. Коваль Людмили Василівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

3.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів.  

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

Міський голова                        А.П. Глущенко  

                                Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                    відділом з ПУМА та ЗВ 

 



91 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється. 

за клопотанням Швець Лідії Іванівни 

(м.Татарбунари) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Швець Лідії 

Іванівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється гр. Швець Лідії 

Іванівни  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за 

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту), з площею земельної ділянки 3,0043  

га, з кадастровим номером 5125010100:01:001:1631. 

 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки приватної власності  з 

кадастровим номером 5125010100:01:001:1631, площею земельної ділянки 

3,0043  га гр. Швець Лідії Іванівни з цільового призначення: для ведення 

фермерського господарства на цільове призначення: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту).  

 

3.  Зобов`язати гр. Швець Лідію Іванівну: 

3.1.Подати державному реєстратору це рішення для внесення змін щодо  

цільового  призначення земельної ділянки.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про укладання меморандуму про співпрацю та 

взаємодію за заявами: товариства з обмеженою 

відповідальністю «Сільськогосподарське 

виробниче підприємство «Агростар» селянського 

(фермерського) господарства «Петрова 

Олександра Федоровича», товариства з 

обмеженою відповідальністю «Шампань 

України» 

 

         Керуючись статтею 12, 17, 122 Земельного кодексу України, Цивільним 

кодексом України, Указом Президента від 02.02.2002 року № 92 «Про 

додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних 

ділянок та земельних часток (паїв)», Указом Президента від 19.08.2008 року № 

725/2008 «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок 

та земельних часток (паїв)», розпорядженням голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 03.07.2018 року № 684/А-2018 «Про затвердження 

плану заходів на 2018 рік щодо наповнення місцевих бюджетів області, та 

раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням реалізації 

основних соціально-важливих бюджетних програм», пунктом 34 частини 1 

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

розглянувши  заяви: товариства з обмеженою відповідальністю 

«Сільськогосподарське виробниче підприємство «Агростар»,  селянського 

(фермерського) господарства «Петрова Олександра Федоровича», товариства з 

обмеженою відповідальністю «Шампань України», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Укласти меморандум про співпрацю та взаємодію з товариством з 

обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське виробниче підприємство 

«Агростар» стосовно земель сільськогосподарського призначення (не 



витребувані паї),  площею 5,7 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, (за межами населеного пункту с.Струмок), строком до 

01.01.2022 року з можливістю пролонгації. 

  

2. Укласти меморандум про співпрацю та взаємодію з товариством з 

обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське виробниче підприємство 

«Агростар» стосовно земель сільськогосподарського призначення (відумерла 

спадщина),  площею 3,7864 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, (за межами населеного пункту с.Струмок), строком до 01.01.2022 року з 

можливістю пролонгації. 

 

 

3. Укласти меморандум про співпрацю та взаємодію з товариством з 

обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське виробниче підприємство 

«Агростар» стосовно земель сільськогосподарського призначення (проєктні 

дороги),  площею 7,14 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

(за межами населеного пункту с.Струмок), строком до 01.01.2023 року з 

можливістю пролонгації. 

  

4.Укласти меморандум про співпрацю та взаємодію з селянським 

(фермерським) господарством «Петрова Олександра Федоровича» стосовно 

земель сільськогосподарського призначення (невитребувані паї),  площею 2,84 

га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, (за межами 

населеного пункту с.Струмок), строком до 01.01.2022 року з можливістю 

пролонгації. 

5. Укласти меморандум про співпрацю та взаємодію з товариством з 

обмеженою відповідальністю «Шампань України» стосовно земель 

сільськогосподарського призначення (проєктні дороги),  площею 9,5 га, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, (за межами населеного 

пункту с.Струмок), строком до 01.01.2023 року з можливістю пролонгації. 

6.  Укласти меморандум про співпрацю та взаємодію з товариством з 

обмеженою відповідальністю «Шампань України» стосовно земель 

сільськогосподарського призначення (проєктні дороги),  площею 9,5 га, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, (за межами населеного 

пункту с.Струмок), строком до 01.01.2023 року з можливістю пролонгації. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 



93 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про погодження попередніх матеріалів для надання 

дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за клопотанням: Плити 

Василя Васильовича 

  

           Керуючись статтями 12, 31, 32, 79-1, статтею 116, статтею 118, 121-122, 

186, 186-1 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 

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

України «Про Державний земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання Плити Василя Васильовича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Погодити надання дозволу Головним управлінням 

Держгеокадастру в Одеській області на розробку проєкту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність гр. Плиті із земель державної 

власності з цільовим призначенням для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 2,0 га, за адресою: Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами 

населеного пункту). 

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Байлук Дениса Олексадровича 

(м.Татарбунари) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121-122, 186, 186-1 Земельного 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та проєкт землеустрою Байлук Дениса 

Олександровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Байлук Денису Олександровичу для будівництва і обслуговування 

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

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

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

5125010100:02:005:0338. 

 

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

Денису Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Південна, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:0338. 

 

3.   Зобов`язати гр. Байлук Дениса Олександровича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

3.3. Укласти з комунальним підприємство договір на вивезення відходів.  



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

  

 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 питання Порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

 Про внесення змін у Додаток 1 «Методики розрахунку обсягу пайової 

участі (внеску) власників тимчасових споруд  торговельного, побутового, 

соціально-культурного  чи іншого призначення на утримання об'єктів 

благоустрою в м. Татарбунари» затвердженої рішенням Татарбунарської 

міської ради «Про визначення  обсягу  пайової участі (внеску) власників 

тимчасових споруд  торговельного, побутового, соціально-культурного  чи 

іншого призначення та користувачів об'єктів благоустрою  на утримання 

об'єктів благоустрою в м. Татарбунари» від «14 » квітня 2017 року №  385    

- VII зі змінами.   

 

       Керуючись пункту 38 частини 1 статті 26, статтею 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пунктом 10 частини 1 статті 10 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів»,  Татарбунарська міська рада  

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Внести зміни у Додаток 1 «Методики розрахунку обсягу пайової 

участі (внеску) власників тимчасових споруд  торговельного, побутового, 

соціально-культурного  чи іншого призначення на утримання об'єктів 

благоустрою в м. Татарбунари» затвердженої рішенням Татарбунарської 

міської ради «Про визначення  обсягу  пайової участі (внеску) власників 

тимчасових споруд  торговельного, побутового, соціально-культурного  чи 

іншого призначення та користувачів об'єктів благоустрою  на утримання 

об'єктів благоустрою в м. Татарбунари» від «14 » квітня 2017 року №  385    - 

VII . 

2. Встановити розмір пайового внеску  для власників тимчасових 

споруд  торговельного, побутового, соціально-культурного  чи іншого 

призначення та користувачів об'єктів благоустрою на утримання об'єктів 

благоустрою населених пунктів Татарбунарської міської ради згідно додатку до 

цього рішення.  



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 

комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту; з питань фінансів, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій, планування території, будівництва, 

архітектури та благоустрою; з питань земельних відносин та 

природокористування.   
 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

         

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                               відділом з ПУМА та ЗВ 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на проведення демонтажу 

об’єктів незавершеного будівництва які 

знаходяться на балансі комунального 

підприємства «Дитячий оздоровчий заклад 

«Зорька» за адресою с. Приморське  

вул. Радосная, 57 
 

                Керуючись  пунктом 30 частини першої  статті 26, пунктом 19 частини 

четвертої статті 42,  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

частини 3 статті 6 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, 

Актом обстеження об’єктів  незавершеного будівництва які знаходяться на 

балансі комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Зорька» від 

19.03.2021 року  Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 1. Надати комунальному підприємству «Дитячий оздоровчий заклад «Зорька» 

(Казанжі А.Д.) дозвіл на проведення  демонтажу об’єктів  незавершеного 

будівництва які знаходяться на балансі комунального підприємства «Дитячого 

оздоровчого закладу «Зорька» за адресо: с. Приморсько вул. Радосная, 57. 

 2. Організацію виконання даного рішення покласти на керівництво  

комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Зорька» (Казанжі 

А.Д.). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та транспорту; з питань фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, планування території, будівництва, архітектури та благоустрою; з 

питань земельних відносин та природокористування. 
 

Міський голова                        А.П. Глущенко  

 Проєкт рішення  підготовлений відділом 

 з питань управління майном комунальної 

 власності відділу з питань управління майном, 

 архітектури та земельних відносин  

Татарбунарської міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення  

Татарбунарської міської ради від  03. 12. 2020 р.   

№ 6 - VIIІ  «Про затвердження Регламенту роботи    

Татарбунарської   міської  ради» 

  

         Керуючись пунктом 1 частини 1 статті 26, частиною 13 статті 46, 

статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Татарбунарська міська рада  

  

ВИРІШИЛА:  

  

1.  Внести зміни в главу 2 «Організація розгляду питань» доповнивши 

пунктом 3.2.23  Регламент Татарбунарської  міської ради VIIІ скликання, 

затвердженого  рішенням міської ради від 03.12.2020 р.  № 6 - VIIІ  «Про 

затвердження Регламенту роботи   Татарбунарської   міської        ради», 

наступним  текстом: 

 

- на пленарному засіданні міської ради може бути об’єднано розгляд 

кількох однотипних за тематикою і сутністю питань порядку денного, про що 

радою приймається процедурне рішення більшістю депутатів від присутніх на 

пленарному засіданні ради. 

Пропозиції щодо такого об’єднання питань порядку денного можуть 

вноситися головуючим на засіданні, постійними комісіями, депутатськими 

фракціями (групами) або окремими депутатами. 

У разі прийняття радою рішення про об’єднання розгляду кількох питань 

порядку денного головуючий на засіданні сесії оголошує назви всіх питань, 

розгляд яких було об’єднано, після чого проводиться їх обговорення згідно з 

вимогами Регламенту. На голосування за основу і в цілому в такому випадку 

головуючим ставляться одночасно всі питання, розгляд яких було об’єднано. 



Якщо під час об’єднаного розгляду питань порядку денного відповідні 

рішення міської ради не приймаються, у встановленому цим пунктом порядку 

може ініціюватися питання про додатковий розгляд одного чи кількох таких 

питань окремо один від одного. 

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

регламенту та регуляторної діяльності  

  

Міський голова        А.П.Глущенко  

 

 

Проект рішення підготовлено  

 виконавчим комітетом (апаратом)  

 міської ради 

 

 

 


