
 
  

  

Татарбунарська міська рада  

   

  

МАТЕРІАЛИ  

10 чергової сесії VIII скликання  

(засідання сесії 

21.05.2021 року о 10.00 год 

 

спільне засідання постійних 

депутатських комісій  19.05.2021  

о 10.00 год) 



  

Порядок денний 10 сесії VIІI 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 підсумки виконання бюджету Татарбунарської міської 

територіальної громади за І квартал 2021 року 

3. Про надання дозволу відділу освіти Татарбунарської міської ради на 

передачу в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Татарбунарської міської ради 

4. Про надання дозволу КНП «Татарбунарський центр первинної  медико-

санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради на передачу в оренду 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Татарбунарської 

міської ради 

5. Про надання дозволу  КНП «Татарбунарський центр первинної  

медико-санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради  на передачу в 

оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Татарбунарської міської ради 

6. Про затвердження плану роботи з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік та плану-графіку  здійснення відстеження результативності 

діючих регуляторних актів Татарбунарською міською радою на 2021 рік 

7. Про оформлення права комунальної  власності об’єктів нерухомого 

майна Татарбунарської міської ради 

8. Про  внесення  доповнень  до  додатків 1 та 2 затверджених 

рішенням  Татарбунарської міської ради від 22.12.2020 року  №  35-VIII 

«Про  затвердження  Переліків  першого та другого типу об’єктів оренди 

комунальної власності»  

9. Про зміну істотних умов праці директора комунального закладу 

«Татарбунарська музична школа» Татарбунарської міської ради Савчук Т.І.  

10. Про схвалення проєкту договору про співробітництво з Лиманською 

територіальною громадою у сфері культури 

11. Про затвердження Програми  підготовки  молоді до служби у Збройних 

Силах України на 2021 – 2024 роки  

12. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю 

«СК Петроліум» (с.Спаське) 

13. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Бурлаченка Олега Володимировича 

(м.Татарбунари) 

14. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Запорожан Петра Михайловича 

(м.Татарбунари) 

15. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням фермерського господарства 

«НЕРУШАЙ» (с.Нерушай) 



  

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність за клопотанням Бутенко Зінаїди 

Федорівни, Гуцулюка Анатолія Миколайовича, Сиротенка Анатолія 

Миколайовича, Гроздєва Івана Михайловича, Кирган Раїси 

Костянтинівни, Матвієнка Олександра Даниловича, Матвієнко Ольги 

Валентинівни, Дімітренко Валентини Іванівни (м.Татарбунари) 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність за клопотанням Єжеленка Михайла 

Володимировича (с.Струмок) 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність за клопотаннями: Тодорова Анатолія 

Івановича, Текменжи Федора Івановича (с.Дельжилер) 

19. Про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням Урсу Мар’яни 

Вікторівни   (м.Татарбунари) 

20. Про передачу у власність земельної ділянки за клопотанням Муту 

Анастасії Вадимівни   (м.Татарбунари) 

21. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Ватаманюк Марії 

Миколаївни (с.Борисівка) 

22. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Гуцулюк Наталії 

Григорівни (м.Татарбунари) 

23. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Ільченко Наталії 

Михайлівни (м.Татарбунари) 

24. Про припинення дії договору оренди землі за заявою товариства з 

обмеженою відповідальністю «АГРОВЕТСЕРВІС» та надання в оренду 

земельної ділянки за заявою Самокіш Оксани Степанівни (м.Татарбунари) 

25. Про припинення права власності на земельні ділянки за заявою 

Чернишової Любові Вікторівни (м.Татарбунари) 

26. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність за клопотаннями:  Комерзана Юрія 

Георгійовича, Щербини Катерини Григорівни, Щербини Веніаміна 

Васильовича, Мукієнко Ольги Миколаївни, Байлук Віталія Вікторовича, 

Котович Олександра Івановича, Чебан Геннадія Анатолійовича, Комерзан 

Галини Миколаївни, Українець Владислави Сергіївни, Коваленка Павла 

Івановича, Миндру Никифора Архиповича 

27. Про погодження попередніх матеріалів для надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за клопотанням 

Тріщенка Іллі Борисовича (с.Струмок) 

28. Про встановлення  місцевих податків  та зборів на території 

Татарбунарської міської ради на 2022 рік 

29. Про затвердження організаційної структури Комунального 

некомерційного підприємства «Татарбунарський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради 



  

30. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Татарбунарської громади  на 2021 рік 

31. Різне.  

  
 

 



  

                                                                              1 питання Порядку денного  

  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  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  

ВИРІШИЛА:   

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 1,2,3 (додаються). 

 

2. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу на ліквідацію 

наслідків, заподіяних пожежею, мешканці м. Татарбунари Московченко Вірі 

Миколаївні в розмірі 2000 грн. 

 

3. 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. 

 

 

    Проект рішення підготовлено  

    фінансовим відділом  

    Татарбунарської міської ради 



  

 Додаток 1 

до проєкту рішення міської 

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 

30000000 Доходи від операцій з капіталом   
6 100   6 100 6 100 

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  6 100   6 100 6 100 

33010000 Кошти від продажу землі   6 100   6 100 6 100 

33010100 
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 

земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 

6 100   6 100 6 100 

40000000 Офіційні трансферти 19 586 19 586     

41000000 Від органів державного управління 19 586 19 586     

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 19 586 19 586     

41053900 

Інші субвенції з місцевого бюджету 19 586 19 586     

З бюджету Лиманської сільської територіальної громади: 19 586 19 586     

 - КУ "Татарбунарський інклюзивно-ресурсний центр" Татарбунарської 

міської ради для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 

послуг для освітніх закладів Лиманської сільської рад  

19 586 19 586     

  Всього доходів 25 686 19 586 6 100 6 100 



  

  Секретар міської ради           О.В.Лєсніченко 



  

Додаток 2 

до проєкту рішення міської 

Зміни до розподілу видатків місцевого бюджету на 2021 рік 

15583000000 
     код бюджету                                      грн. 

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС 

Код 

ФКВКБ 

Найменування головного 

розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ 

ТПКВКМБ / ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

В
сь

о
г
о

 

ви
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 с
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о
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о
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п
о
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а 
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о
сі
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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) 
21 686 

21 

686 
    

-2 

100 
-2 100       19 586 

0610000     
Відділ освіти Татарбунарської 

міської ради (відповідальний 

виконавець) 
21 686 

21 

686 
    

-2 

100 
-2 100       19 586 

0611000 1000   Освіта 21 686 
21 

686 
    

-2 

100 
-2 100       19 586 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 2 100 2 100     
-2 

100 
-2 100         

0611150 1150 0990 
Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів 19 586 
19 

586 
              19 586 

0611151 1151 0990 

Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок коштів міського 

бюджету 

19 586 
19 

586 
              19 586 



  

3100000     

Відділ з питань управління 

майном, архітектури та 

земельних відносин 

Татарбунарської міської ради 

(головний розпорядник)  

        6 100 6 100       6 100 

3110000     

Відділ з питань управління 

майном, архітектури та 

земельних відносин 

Татарбунарської міської ради 

(відповідальний виконавець) 

        6 100 6 100       6 100 

3117130 7130 0421 
Здійснення заходів із 

землеустрою         6 100 6 100       6 100 

      Всього  21 686 
21 

686 
    4 000 4 000       25 686 

  

 Секретар міської ради           О.В.Лєсніченко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 3 

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 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів
2
 

Код 

ТП

КВ

КМ

Б / 

ТК

ВК

БМ

С 

Код 

ФКВ

КБ 

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 

Спеціаль

ний 

фонд, 

грн. 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

0600000     

Відділ освіти 

Татарбунарської міської 

ради (головний розпорядник) 

  -2 100 -2 100 

0610000     

Відділ освіти 

Татарбунарської міської 

ради (відповідальний 

виконавець) 

  -2 100 -2 100 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 
придбання електроплити для 

комунального закладу дошкільної 
-2 100 -2 100 



  

освіти (ясла-садок) "Незабудка" 

комбінованого типу 

Татарбунарської міської ради 

3100000     

Відділ з питань управління 

майном, архітектури та 

земельних відносин 

Татарбунарської міської 

ради (головний розпорядник)  

  6 100 6 100 

3110000     

Відділ з питань управління 

майном, архітектури та 

земельних відносин 

Татарбунарської міської 

ради (відповідальний 

виконавець) 

  6 100 6 100 

3117130 7130 0421 
Здійснення заходів із 

землеустрою 

проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу 

6 100 6 100 

      Всього    4 000 4 000 

 

 

Секретар міської ради             О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



                                                                               2 питання Порядку денного  

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т      Р І Ш Е Н Н Я 

Десята сесія VIII скликання 

 

Про підсумки виконання бюджету Татарбунарської міської 

територіальної громади за І квартал 2021 року 

 

Заслухавши інформацію «Про підсумки виконання бюджету 

Татарбунарської міської територіальної громади за І квартал 2021 року», 

відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, Татарбунарська 

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу міської ради Павліківської 

Н.Г. «Про підсумки виконання бюджету Татарбунарської міської 

територіальної громади за І квартал 2021 року» взяти до відома. 

 

2. Затвердити виконання бюджету за І квартал 2021 року по доходах 

всього в сумі 44 546,2 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 43 801,7 

тис.грн. та по спеціальному фонду 744,5 тис.грн. (додаток 1). 

3. Затвердити виконання бюджету за І квартал 2021 року по видаткам 

всього в сумі 41 365,5 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 40 837,6 

тис.грн. та по спеціальному фонду 527,8 тис.грн. (додаток 2). 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету. 

  

     

    Проект рішення підготовлено  

    фінансовим відділом  

    Татарбунарської міської ради 
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Додаток 1 

до проєкту рішення міської ради 

 

Звіт про виконання доходної частини бюджету  

Татарбунарської міської територіальної громади за І квартал 2021 року 

 

15583000000 

      код бюджету                грн. 

№ 

п/п 
ККД Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

План на 

2021 рік з 

урахування

м змін 

План на І 

квартал  

2021 р. з 

урахування

м змін 

Виконано 

за І квартал 

2021 р. 

% 

виконання 

за І квартал 

2021 р. 

План на 

2021 рік з 

урахування

м змін 

Виконано 

за І квартал 

2021 р. 

% 

виконання  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Д О Х О Д И               

    Податкові надходження 89 280,1 19 433,9 20 123,1 103,5 42,1 4,7 11,2 

1 11010000 Податок та збір на доходи 

фізичних осіб 
41 134,7 8 557,3 8 787,4 102,7       

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, 

що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної 

плати 

35 917,8 7 816,0 7 989,3 102,2       



  

11010200 Податок на доходи фізичних осіб 

з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших 

виплат, одержаних 

військовослужбовцями та 

особами рядового і 

начальницького складу, що 

сплачується податковими 

агентами 

1 794,3 353,0 402,0 113,9       

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, 

що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна 

плата 

2 900,0 199,0 204,2 102,6       

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, 

що сплачується фізичними 

особами за результатами річного 

декларування 

522,6 189,2 191,8 101,4       

2 11020000 Податок на прибуток 

підприємств   
10,4 9,9 9,9 100,2       

11020200 Податок на прибуток 

підприємств та фінансових 

установ комунальної власності  

10,4 9,9 9,9 100,2       

3 13030000 Рентна плата за користування 

надрами загальнодержавного 

значення 

5,4 1,2 1,4 114,0       

13030100 Рентна плата за користування 

надрами для видобування 

корисних копалин 

загальнодержавного значення  

5,4 1,2 1,4 114,0       

  14000000 Внутрішні податки на товари 5 024,1 1 048,4 1 145,9 109,3       



  

та послуги   

4 14020000 Акцизний податок з вироблених в 

Україні підакцизних товарів 

(продукції)  

875,5 198,0 210,9 106,5       

14021900 Пальне 875,5 198,0 210,9 106,5       

5 14030000 Акцизний податок з ввезених на 

митну територію України 

підакцизних товарів (продукції)  

3 095,7 663,8 710,4 107,0       

14031900 Пальне 3 095,7 663,8 710,4 107,0       

6 14040000 Акцизний податок з реалізації 

суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів  

1 052,9 186,6 224,6 120,4       

7 18010000 Податок на майно  19 773,7 3 979,9 4 059,6 102,0       

18010100 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, 

які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості  

0,9 0,1 2,1 2093,7       

18010200 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, 

які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

41,3 0,4 0,5 106,7       

18010300 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, 

які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

90,0 11,8 11,8 100,1       



  

18010400 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, 

які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

75,4 53,1 53,1 100,0       

18010500 Земельний податок з юридичних 

осіб  
747,9 303,5 305,0 100,5       

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  10 947,2 2 922,4 2 986,2 102,2       

18010700 Земельний податок з фізичних 

осіб  
6 141,4 208,3 216,8 104,1       

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  1 704,6 473,9 477,9 100,8       

18011100 Транспортний податок з 

юридичних осіб  
25,0 6,3 6,3 100,0       

8 18020000 Збір за місця для паркування 

транспортних засобів  
68,0 13,8 16,6 120,3       

18020100 Збір за місця для паркування 

транспортних засобів, сплачений 

юридичними особами  

68,0 13,8 16,6 120,3       

9 18030000 Туристичний збір  23,0 4,4 4,5 101,8       

18030200 Туристичний збір, сплачений 

фізичними особами  
23,0 4,4 4,5 101,8       

10 18050000 Єдиний податок   23 240,8 5 819,1 6 097,8 104,8       

18050300 Єдиний податок з юридичних 

осіб  
1 969,7 527,1 570,2 108,2       

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  14 384,0 3 600,0 3 665,2 101,8       

18050500 Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

6 887,1 1 691,9 1 862,4 110,1       



  

податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 

відсотків`  

11 19010000 Екологічний податок          42,1 4,7 11,2 

19010100 Екологічний податок, який 

справляється за викиди в 

атмосферне повітря 

забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне повітря 

двоокису вуглецю) 

        37,8 3,6 9,5 

19010300 Надходження від розміщення 

відходів у спеціально відведених 

для цього місцях чи на об`єктах, 

крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини  

        4,3 1,1 26,3 

   Неподаткові надходження 887,1 320,5 370,0 115,4 6 020,3 739,8 12,3 

12 21080000 Інші надходження   82,2 12,6 14,2 112,5       

21081100 Адміністративні штрафи та інші 

санкції  
12,4 3,5 5,0 143,8       

21081500 Адміністративні штрафи та 

штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері 

виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів  

69,8 9,1 9,1 100,4       



  

13 22010000 Плата за надання 

адміністративних послуг 
586,5 135,0 141,3 104,7       

22012500 Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
433,1 99,0 104,5 105,5       

22012600 Адміністративний збір за 

державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 

153,3 36,0 36,8 102,3       

14 22080000 Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим комплексом 

та іншим державним майном   

118,1 96,6 98,2 101,6       

22080400 Надходження від орендної плати 

за користування цілісним 

майновим комплексом та інш. 

майном, що перебуває в 

комунальній власності  

118,1 96,6 98,2 101,6       

15 22090000 Державне мито   25,4 1,2 1,4 113,1       

22090100 Державне мито, що сплачується 

за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів 

на спадщину і дарування   

14,1   0,02         

22090400 Державне мито, пов`язане з 

видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) 

та паспортів громадян України   

11,3 1,2 1,4 111,5       

16 24060000 Інші надходження   75,0 75,0 114,9 153,2       

24060300 Інші надходження 75,0 75,0 114,9 153,2       



  

24062100 Грошові стягнення за шкоду, 

заподіяну порушенням 

законодавства про охорону 

навколишнього природного 

середовища внаслідок 

господарської та іншої 

діяльності  

          3,9   

  25000000 Власні надходження 

бюджетних установ   

        6 020,3 725,5 12,1 

17 25010000 Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно із законодавством  

        6 020,3 326,1 5,4 

25010100 Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю  

        4 202,7 325,8 7,8 

25010200 Надходження бюджетних 

установ від додаткової 

(господарської) діяльності  

        1 787,6   0,0 

25010400 Надходження бюджетних 

установ від реалізації в 

установленому порядку майна 

(крім нерухомого майна)  

        30,0 0,2 0,7 

18 25020000 Інші джерела власних 

надходжень бюджетних 

установ   

          399,4   

25020100 Благодійні внески, гранти та 

дарунки  
          173,8   

25020200 Надходження, що отримують 

бюджетні установи від 

підприємств, організацій, 

          225,6   



  

фізичних осіб та від інших 

бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у 

тому числі заходів з відчуження 

для суспільних потреб земельних 

ділянок та розміщених на них 

інших об`єктів 

19 33010000 Кошти від продажу землі             10,4   

33010100 Кошти від продажу земельних 

ділянок 

несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у 

державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим 

          10,4   

   Разом доходів 90 167,2 19 754,3 20 493,1 103,7 6 062,4 744,5 12,3 

   Офіційні трансферти 102 965,9 23 360,2 23 308,6 99,8 4 500,0   0,0 

   Дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
20 516,0 5 129,1 5 129,1 100,0       

20 41020100 Базова дотація 20 516,0 5 129,1 5 129,1 100,0       

   Субвенції  з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
77 276,6 16 320,5 16 320,5 100,0       

21 41033900 Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
77 276,6 16 320,5 16 320,5 100,0       

   Дотації з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 
1 181,2 885,9 885,9 100,0       



  

22 41040200 Дотація з місцевого бюджету на 

здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та 

охорони здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету 

1 181,2 885,9 885,9 100,0       

   Субвенції з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 
3 992,1 1 024,7 973,2 95,0 4 500,0   0,0 

23 41051000 Субвенція з місцевого бюджету 

на здійснення переданих видатків 

у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції 

1 728,0 432,0 432,0 100,0       

24 41051200 Субвенція з місцевого бюджету 

на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

450,6 67,0 67,0 100,0       

25 41053400 Субвенція з місцевого бюджету 

на виконання інвестиційних 

проектів 

        4 500,0   0,0 

26 41053900 Інші субвенції з місцевого 

бюджету 
1 813,5 525,7 474,2 90,2       

    Всього доходів 193 133,1 43 114,5 43 801,7 101,6 10 562,4 744,5 7,0 

 

 

 

Секретар міської ради             О.В.Лєсніченко 

 



  

Додаток 2 

до проекту рішення міської ради 

 

Звіт про виконання видаткової частини бюджету  

Татарбунарської міської територіальної громади за І квартал 2021 року 

 

15583000000 
      код бюджету                 грн. 

Код Показник 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

План на 

2021 рік з 

урахування

м змін 

План на І 

квартал 

2021 р. 

 з 

урахування

м змін 

Виконано 

за І 

квартал 

2021 р. 

% 

виконання 

за І квартал 

2021 р. 

План на 

2021 рік з 

урахування

м змін 

Виконано 

за І 

квартал 

2021 р. 

% 

виконанн

я  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

02 
Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 
28 616,0 8 600,0 7 738,6 90,0 1 758,6 85,4 4,9 

0210150 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад 

10 553,9 3 100,1 2 865,8 92,4 49,0     

  Поточні видатки 10 553,9 3 100,1 2 865,8 92,4       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
9 488,5 2 693,1 2 558,4 95,0 

      

  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
393,5 146,5 102,8 70,2 

      



  

  Капітальні видатки         49,0     

0211142 Інші програми та заходи у сфері освіти 850,0 307,0 270,1 88,0 
      

0213111 

Утримання закладів, що надають 

соціальні послуги дітям, які опинились 

у складних життєвих обставинах, 

підтримка функціонування дитячих 

будинків сімейного типу та прийомних 

сімей 

308,0 30,0       

    

  Поточні видатки 308,0 30,0           

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
308,0 30,0     

      

0214060 

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів 

430,0 430,0 419,8 97,6     

  

  Поточні видатки 430,0 430,0 419,8 97,6       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
430,0 430,0 419,8 97,6 

      

0214081 
Забезпечення діяльності інших закладів 

в галузі культури і мистецтва 
83,2 15,4 11,5 74,7     

  

  Поточні видатки 83,2 15,4 11,5 74,7       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
80,5 14,6 11,0 75,0 

      

  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
2,7 0,8 0,5 69,9 

      

0214082 
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 
345,0 170,0 135,4 79,6 40,0   

  

  Поточні видатки 345,0 170,0 135,4 79,6       

  Капітальні видатки         40,0     



  

0215062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні 

1 537,3 408,6 340,6 83,3     

  

  Поточні видатки 1 537,3 408,6 340,6 83,3       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
828,4 260,3 227,3 87,3 

      

  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
38,9 16,3 12,7 78,1 

      

0216013 
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 
2 438,5 767,9 720,8 93,9 49,0 49,0 100,0 

  Поточні видатки 2 438,5 767,9 720,8 93,9       

  Капітальні видатки         49,0 49,0 100,0 

0216020 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги 

377,5 101,0 83,8 82,9 

      

0216030 
Організація благоустрою населених 

пунктів 
11 618,1 3 195,5 2 816,6 88,1     

  

  Поточні видатки 11 618,1 3 195,5 2 816,6 88,1       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
2 579,5 718,5 639,7 89,0 

      

  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
2 806,1 970,0 921,9 95,0 

      

0217368 
Виконання інвестиційних проектів за 

рахунок субвенцій з інших бюджетів 
        1 500,0     

  Капітальні видатки         1 500,0     

0217370 

Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

територій 

        10,0     



  

  Капітальні видатки         10,0     

0217461 

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету 

        5,0     

  Капітальні видатки         5,0     

0217680 
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування 
24,5 24,5 24,4 99,6 

      

0218340 
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 
        105,6 36,4 34,4 

0218733 

Заходи із запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації на 

об`єктах транспортної та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету 

50,0 50,0 50,0 99,9 

      

06 
Відділ освіти Татарбунарської міської 

ради 
141 724,8 31 562,1 29 760,6 94,3 12 311,7 435,8 3,5 

0610160 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 

797,5 200,1 94,2 47,1     

  

  Поточні видатки 797,5 200,1 94,2 47,1       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
692,5 173,1 89,5 51,7 

      

0611010 Надання дошкільної освіти 31 074,2 6 841,4 6 316,1 92,3 4 977,4 251,2 5,0 

  Поточні видатки 31 074,2 6 841,4 6 316,1 92,3 3 787,4 251,2 6,6 

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
26 265,5 6 405,0 6 141,2 95,9 

      

  

Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали 53,5 8,0           

  Продукти харчування 2 740,2 248,4 143,5 57,8 3 777,4 213,4 5,6 

  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
1 831,3 110,9 4,2 3,8 

      



  

  Капітальні видатки         1 190,0     

0611021 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
19 976,3 5 064,7 4 466,5 88,2 2 551,4 184,7 7,2 

  Поточні видатки 19 976,3 5 064,7 4 466,5 88,2 1 934,4 83,5 4,3 

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
14 376,8 4 636,1 4 385,4 94,6 

      

  

Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали 73,0 0,9     
5,0     

  Продукти харчування 711,4 149,1 22,2 14,9 276,8 23,8 8,6 

  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
4 191,9 122,2 1,1 0,9 

      

  Капітальні видатки         617,0 101,1 16,4 

0611031 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
77 276,6 16 320,5 16 320,5 100,0 

      

  Поточні видатки 77 276,6 16 320,5 16 320,5 100,0       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
77 276,6 16 320,5 16 320,5 100,0 

      

0611061 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
110,0 110,0     4 631,2     

  Поточні видатки 110,0 110,0           

  Капітальні видатки         4 631,2     

0611070 

Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 

2 827,7 647,6 592,9 91,6     

  

  Поточні видатки 2 827,7 647,6 592,9 91,6       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
2 506,7 626,7 589,3 94,0 

      

  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
277,1 7,7 0,2 2,5 

      



  

0611120 

Підвищення кваліфікації, 

перепідготовка кадрів закладами 

післядипломної освіти 

48,0       

      

0611141 
Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері освіти 
4 991,7 1 277,6 1 159,6 90,8     

  

  Поточні видатки 4 991,7 1 277,6 1 159,6 90,8       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
4 691,4 1 144,0 1 044,3 91,3 

      

  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
66,0 9,8 0,3 2,6 

      

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 12,7 5,4     
      

0611151 

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

250,1 52,1 41,6 79,9     

  

  Поточні видатки 250,1 52,1 41,6 79,9       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
169,9 45,1 39,7 88,2 

      

  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
55,0       

      

0611152 

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок освітньої 

субвенції 

1 728,0 432,0 241,7 55,9 

      

  Поточні видатки 1 728,0 432,0 241,7 55,9       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
1 728,0 432,0 241,7 55,9 

      

0611200 

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами 

298,9 67,0 63,6 94,9 151,7   

  



  

  Поточні видатки 298,9 67,0 63,6 94,9       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
298,9 67,0 63,6 94,9 

      

  Капітальні видатки         151,7     

0615031 

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

2 333,1 543,6 463,9 85,3     

  

  Поточні видатки 2 333,1 543,6 463,9 85,3       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
2 050,5 506,3 460,2 90,9 

      

  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
188,6 8,6     

      

08 
Відділ соціального захисту та охорони 

здоров'я Татарбунарської міської ради 
9 467,1 2 411,5 1 522,4 63,1 450,0     

0810160 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 

2 648,5 538,5 210,3 39,1 

      

  Поточні видатки 2 648,5 538,5 210,3 39,1       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
2 628,5 528,0 205,2 38,9 

      

0812010 
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню 
2 880,0 700,0 666,0 95,1 

      

0812111 

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги 

2 372,8 666,9 442,3 66,3 450,0     

  Поточні видатки 2 372,8 666,9 442,3 66,3       

  Капітальні видатки         450,0     



  

0813160 

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги 

200,0 200,0     

      

0813191 
Інші видатки на соціальний захист 

ветеранів війни та праці 
161,0 29,3     

      

0813242 
Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення 
1 204,7 276,9 203,8 73,6     

  

  Поточні видатки 1 204,7 276,9 203,8 73,6       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
734,7 164,0 141,1 86,0 

      

10 
Відділ культури, сім'ї та молоді 

Татарбунарської міської ради 
11 147,8 1 880,8 1 276,2 67,9 1 148,5 6,6 0,6 

1010160 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 

369,1 90,0 61,5 68,3     

  

  Поточні видатки 369,1 90,0 61,5 68,3       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
354,1 82,2 54,1 65,8 

      

1011080 
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами 
4 206,6 995,5 978,1 98,3 145,0 6,6 4,6 

  Поточні видатки 4 206,6 995,5 978,1 98,3 115,0 6,6 5,7 

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
4 153,6 995,5 978,1 98,3 

      

  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
53,0       20,0 0,4 1,9 



  

  Капітальні видатки         30,0     

1013140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) 

550,0       

      

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек 2 243,9 232,2 4,6 2,0 2,5     

  Поточні видатки 2 243,9 232,2 4,6 2,0 2,5     

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
2 048,7 216,1     

      

  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
145,2 0,8 0,8 96,1 

      

1014040 
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок 
236,0 33,2 0,3 0,9     

  

  Поточні видатки 236,0 33,2 0,3 0,9       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
234,4 32,8     

      

  Використання товарів і послуг 1,6 0,4 0,3 77,8       

  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
1,6 0,4 0,3 77,8 

      

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів 

2 676,7 219,3 0,4 0,2 1 001,0     

  Поточні видатки 2 676,7 219,3 0,4 0,2 1,0     

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
2 673,7 218,6     

      

  
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
3,0 0,8 0,4 57,6 

      

  Капітальні видатки         1 000,0     



  

1014081 
Забезпечення діяльності інших закладів 

в галузі культури і мистецтва 
820,5 310,6 231,3 74,5 

      

  Поточні видатки 820,5 310,6 231,3 74,5       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
790,5 299,5 223,2 74,5 

      

1014082 
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 
45,0       

      

31 

Відділ з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради 

1 893,0 450,0 196,0 43,5 5,0   

  

3110160 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 

1 893,0 450,0 196,0 43,5 

      

  Поточні видатки 1 893,0 450,0 196,0 43,5       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
1 878,0 441,0 191,8 43,5 

      

3117130 Здійснення заходів із землеустрою         5,0     

37 
Фінансовий відділ Татарбунарської 

міської ради 
2 181,7 435,0 343,8 79,0     

  

3710160 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах 

1 161,7 255,0 163,8 64,2 

      

  Поточні видатки 1 161,7 255,0 163,8 64,2       

  
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
1 146,7 245,5 154,5 62,9 

      

3718710 Резервний фонд місцевого бюджету               

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 020,0 180,0 180,0 100,0 
      



  

  Усього  195 030,4 45 339,4 40 837,6 90,1 15 673,8 527,8 3,4 

 

 

 

Секретар міської ради             О.В.Лєсніченко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  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 54 кв. м., що 

знаходиться за адресою: с.  Струмок, вулиця Перемоги, 97, для організації 

послуг з гарячого харчування учнів, терміном використання 60 місяців; 

         - нежитлове приміщення частини харчоблоку площею 45 кв. м., що 

знаходиться за адресою: с.  Спаське, вулиця Центральна, 128, для організації 

послуг з гарячого харчування учнів, терміном використання 60 місяців; 



  

        - нежитлове приміщення частини харчоблоку площею 76 кв. м., що 

знаходиться за адресою: с.  Нерушай, вул. Центральна, 36, А, для організації 

послуг з гарячого 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 питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         А.П.Глущенко 
 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом освіти 

Татарбунарської міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 
Про надання дозволу 

КНП «Татарбунарський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 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 комунального некомерційного 

підприємства «Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

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 комунального 

некомерційного підприємства «Татарбунарський центр первинної медико-

санітарної допомоги»  Татарбунарської міської ради: 

       - вбудоване нежитлове приміщення,  яке  розташоване в споруді 

Нерушайської сільської лікарської амбулаторії, площею 12,5м
2
, що знаходиться 

за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Нерушай, вул. 

Центральна,70, з метою розміщення стоматологічного кабінету КНП 

«Татарбунарська БЛ» Татарбунарської міської ради, на термін використання 60 

місяців; 



  

      - вбудоване нежитлове приміщення,  яке  розташоване в споруді 

Струмківської сільської лікарської амбулаторії, площею 16,00м
2
, що 

знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. 

Струмок, вул. Перемоги, 96-б, з метою розміщення стоматологічного кабінету 

КНП «Татарбунарська БЛ» Татарбунарської міської ради, на термін 

використання 60 місяців. 

2.  Нерухоме  майно,  що  належить    до  комунальної  власності 

Татарбунарської  міської  ради  та  перебуває  на  балансі  комунального 

некомерційного підприємства «Татарбунарський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Татарбунарської  міської  ради,  що  зазначене  в  пункті  

один  цього  рішення включити до Переліку першого типу. 

  3.  Комунальне некомерційне підприємство «Татарбунарський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  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 даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА А.П.Глущенко 

 

   Проєкт рішення підготовлений 

КНП «Татарбунарський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Татарбунарської  міської  ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                             5 питання Порядку денного  

  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

                                                                              

Про надання дозволу 

КНП «Татарбунарський центр первинної 

 медико-санітарної допомоги» 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 комунального некомерційного 

підприємства «Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

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 комунальному некомерційному підприємству 

«Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Татарбунарської міської ради на передачу в оренду    нерухомого  майна,  що  

належить  до  комунальної  власності Татарбунарської  міської  ради  та    

перебуває  на  балансі  комунального некомерційного підприємства 

«Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Татарбунарської міської ради: 

    -  вбудоване нежитлове приміщення,  яке  розташоване в споруді 

Нерушайської сільської лікарської амбулаторії, площею 11,81м
2
, що 



  

знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. 

Нерушай, вул. Центральна,70, з метою розміщення аптеки, на термін 

використання 60 місяців; 

    - вбудоване нежитлове приміщення,  яке  розташоване в споруді Білоліської 

сільської лікарської амбулаторії, площею 10,8 м
2
, що знаходиться за адресою: 

Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Білолісся, пров. 

Шкільний,3, з метою розміщення аптеки, на термін  використання 60 місяців; 

    - вбудоване нежитлове приміщення,  яке  розташоване в споруді 

Дмитрівської  сільської лікарської амбулаторії, площею 18,6м
2
, що знаходиться 

за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Дельжилєр, вул. 

Миру,1, з метою розміщення аптеки, на термін  використання 60 місяців. 

    2.     Нерухоме     майно,     що     належить     до     комунальної     власності 

Татарбунарської   міської   ради   та   перебуває   на   балансі   комунального 

некомерційного підприємства «Татарбунарський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Татарбунарської  міської  ради,  що  зазначене  в  пункті  

один  цього  рішення включити до Переліку першого типу. 

   3.  Комунальному некомерційному підприємству «Татарбунарський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 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 даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА А.П.Глущенко 

 

   Проєкт рішення підготовлений 

КНП «Татарбунарський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Татарбунарської  міської  ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                  6 питання Порядку денного  

  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження плану роботи з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік та плану-графіку  

здійснення відстеження результативності діючих  

регуляторних актів Татарбунарською міською радою 

на 2021 рік 

                                                                                                        

Керуючись  пунктом 7 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 32 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Татарбунарська міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити  план роботи Татарбунарської міської ради з підготовки  

проєктів регуляторних актів на 2022 рік (додаток 1). 

2. Затвердити план-графік здійснення відстеження результативності  

діючих регуляторних актів на 2021 рік (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  

комісію міської ради з питання законності, правопорядку, депутатської етики, 

вирішення питання об’єднання територіальних громад та соціальних питань. 

  

  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА А.П.Глущенко 

 

 

 

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                                    юридичним відділом  

                                                                                                    виконавчого комітету (апарату) 

                                                                                                    Татарбунарська міська рада 

 



  

                                                                                                                                                                                             Додаток 1  

                                                                                                                          до проєкту рішення десятої сесії VIII скликання 

                                                                                                                                                          Татарбунарської міської ради                                                 

    

 

План 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Татарбунарської міської ради на 2022 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Секретар Татарбунарської міської ради                                                                                                          О.В. Лєсніченко 

 

№ 

з/

п 

Назва проекту 

регуляторного акту 

Цілі прийняття 

регуляторного акту 

Строки 

підготовк

и 

проектів 

регулятор

них актів 

Найменування органів та підрозділів, 

відповідальних за розроблення проектів 

регуляторних актів 

1 Про встановлення 

місцевих податків та 

зборів на території 

Татарбунарської міської 

ради на 2022 рік 

Виконання 

податкового кодексу 

України, забезпечення 

дохідної частини 

бюджету, виконання 

програм соціального-

економічного розвитку 

2 півріччя 

2022 року 

Начальник відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради 



  

                                                                                                                                                                                             Додаток 2  

                                                                                                                               до проєкту рішення десятої сесії VIII скликання 

                                                                                                                                                          Татарбунарської міської ради                                                 

  

План-графік 

здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів 

 

№ 

з/

п 

Дата прийняття 

регуляторного 

акта 

Вид регуляторного 

акта, що планується 

розробити чи 

переглянути 

Види 

відстеження 

Строк 

виконання 

заходів 

Структурний 

підрозділ 

відповідальний 

за відстеження 

Види даних, які 

використовуватимутьс

я для відстеження 

(статистичні, 

соціологічні) 

1 1095-VII від 19 

червня 2020 

року 

Про встановлення 

ставок земельного 

податку на землю, 

пільг зі сплати 

земельного податку 

та ставок орендної 

плати за землю на 

2021 рік на території 

Татарбунарської 

міської ради 

 

Базове 

 

 

 

Повторене 

 

I квартал 

 

 

 

III квартал 

 

Виконавчий 

комітет 

Татарбунарсько

ї міської ради 

 

 

 

Статистичні 

3 19 червня 2020 

року № 1090-VII 

Про встановлення 

ставки збору за місця 

 

Базове 

 

I квартал 

 

Виконавчий 

 

 



  

 

 

Секретар Татарбунарської міської ради                                                                                                                  О.В. Лєсніченко 

паркування 

транспортних 

засобів на території 

Татарбунарської 

міської ради з 

01.01.2021 

 

 

 

Повторене 

 

 

III квартал 

комітет 

Татарбунарсько

ї міської ради 

 

Статистичні 

 19 червня 2020 

року № 1092-VII 

Про встановлення 

ставок єдиного 

податку для 

фізичних осіб- 

підприємців з 

01.01.2021 року 

 

Базове 

 

 

Повторене 

 

I квартал 

 

 

III квартал 

 

Виконавчий 

комітет 

Татарбунарсько

ї міської ради 

 

 

 

Статистичні 

 19 червня 2020 

року № 1096-VII 

встановлення Про 

встановлення ставок 

та пільг із сплати 

податку на нерухоме 

майно, відмінного 

від земельної 

ділянки на території 

Татарбунарської 

міської ради з 

01.01.2021 

 

Базове 

 

 

 

Повторене 

 

I квартал 

 

 

III квартал 

 

Виконавчий 

комітет 

Татарбунарсько

ї міської ради 

 

 

 

Статистичні 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

 

Про оформлення права комунальної 

власності об’єктів нерухомого майна 

Татарбунарської міської ради 

 

 

           Керуючись  статтями 25, 26 та 60 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Законом України “Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, рішення другої сесії VIII 

скликання Татарбунарської міської ради «Про реорганізацію юридичних осіб 

сільських рад шляхом приєднання до Татарбунарської міської ради. як 

юридичної особи» від 14 грудня 2020 року № 12 - VIII , з метою ефективного 

використання комунального майна та захисту майнових прав територіальної 

громади , Татарбунарська міська рада  

  

      В И Р І Ш И Л А :  

  

1. Прийняти окремо визначене майно з комунальної власності 

Баштанівської, Білоліської, Борисівської, Глибоківської, Дмитрівської, 

Нерушайської, Струмківської сільської ради Білгород-Дністровського району 

Одеської області до комунальної власності Татарбунарської міської ради 

Білгород-Дністровського району Одеської області згідно переліку (додається). 

 

2. Визначити балансоутримувачем прийнятого майна виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради Одеської області (ЄДРПОУ 04527371). 

 

3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради здійснити державну 

реєстрацію права комунальної власності об’єктів нерухомого майна за 

Татарбунарською міською радою. 

 



  

4.   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                     Додаток 

                                                                                 до проєкту рішення  

                                                                                 Татарбунарської міської ради 

 

ПЕРЕЛІК 

окремо визначеного майна, яке приймається з комунальної власності 

Баштанівської, Білоліської, Борисівської, Глибоківської, Дмитрівської, 

Нерушайської, Струмківської сільської ради Білгород-Дністровського 

району Одеської області до комунальної власності Татарбунарської міської 

ради Білгород-Дністровського району Одеської області 

 

1.Об’єкти нерухомого майна за адресами в с. Баштанівка Одеської області: 

- вул. Джерельна, 33 а, громадський будинок ( будівля сільської ради); 

- вул. В.А. Вєтрогона,  46, нежитлова будівля (контора); 

- вул. Лазо. С. 24, нежитлова будівля (котельна); 

- комплекс будівель та споруд № 1, с/р Баштанівська (комплекс, майновий 

(Тік); 

- вул. Джерельна, 21 а, виробничий будинок, пекарня; 

- вул. В.А.Вєтрогона, 59, громадський будинок, сільський клуб. 

 

2. Об’єкти нерухомого майна за адресами в с. Борисівка Одеської області: 

- вул. Центральна, 92, нежитлова будівля, адміністративна (сільська рада); 

- вул. Вишнева, 78, ½ частина нежитлової будівлі; 

- вул. Миру, 1 громадська будівля (дитячий садок); 

-вул. Гагаріна, 50, громадський будинок, сільський клуб. 

 

3. Об’єкти нерухомого майна за адресами в с. Білолісся Одеської області: 

- вул. Центральна, 120 нежитлова будівля, адміністративна (сільська рада); 

- вул. Свято-Покровська, 9, громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами, комплекс будівель дитячого садка; 

- вул. Центральна, 76  А нежитлова будівля, громадський будинок з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, будинок культури; 

- вул. Центральна, 87 громадський будинок з господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами (сільська рада). 

 

4. Об’єкти нерухомого майна за адресами в с. Глибоке Одеської області: 

- вул. Центральна, 65 , громадський будинок ( будівля сільської ради); 

- вул. Центральна, 35 нежитлова будівля, громадський будинок з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, будинок культури; 

- вул. Центральна, 41 а, дошкільний навчальний заклад; 

- вул. Миру 3, нежитлова будівля (магазин). 

 

5. Об’єкти нерухомого майна за адресами в с. Дельжилер Одеської області: 

- вул. Сільська, 49 Б , громадський будинок ( будівля сільської ради); 



  

- вул. Гагаріна, 9 Б нежитлова будівля, громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами, будинок культури; 

- вул. Перемоги, 131, дошкільний навчальний заклад; 

-вул. Миру, 11, майновий комплекс-стадіон; 

 

6.  Об’єкти нерухомого майна за адресами в с. Нерушай Одеської області: 

- вул. Центральна, 40, громадський будинок ( будівля сільської ради); 

- вул. Центральна,    , дошкільний навчальний заклад; 

- вул. Центральна ,   нежитлова будівля, громадський будинок з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, будинок культури. 

 

7. Об’єкти нерухомого майна за адресами в с. Струмок Одеської області: 

- вул. Перемоги, 94 А , громадський будинок ( будівля сільської ради); 

- вул. Перемоги , 95, нежитлова будівля, громадський будинок , будинок 

культури; 

- вул. Перемоги, 22 а , громадський будинок, дитячий садок; 

- вул. Перемоги, 77, нежитлова будівля (пожежне депо). 

 

8. Об’єкти нерухомого майна за адресами в с. Спаське Одеської області: 

- вул. Центральна , 133 а, нежитлова будівля, громадський будинок , будинок 

культури; 

- вул. Комарова, 2 , громадський будинок, дитячий садок; 

- вул. Центральна, 97, житловий будинок; 

- вул. Центральна, 99, житловий будинок; 

- вул. Центральна, 113 А, нежитлова будівля (колишнього ФАПУ); 

- вул. Центральна, 99, нежитлова будівля (ФАПУ). 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                О.В. Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про  внесення  доповнень  до  додатків 1 та 2

 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 № 5  

  
№  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  Відділ 

освіти 

Татарбун 

арська 

міська 

рада  

Нерухом 
е майно  

Будівлі та 

споруди  
Одеська область  

с. Дельжилер 

вул. Перемоги,  
131  

Просвітницька 

діяльність  
приміщення 

двоповерхової 

будівлі, 

наявна  
електроене 
ргія  

851  

   

       

  



  

  

2. Доповнити додаток 2 Перелік другого типу об’єктів оренди, які 

підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, позицією № 5  

  
№  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  

Некомерційні 

організації, що 

олбслуговують 

домашні 

господарства 

Кабінет на 

2 поверсі, 

наявна  
електроене 
ргія  

48.07  

 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту.    

    

  

Міський голова        А.П.Глущенко  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                                    юридичним відділом  

                                                                                                    виконавчого комітету (апарату) 

                                                                                                    Татарбунарська міська рада 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

9 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

 

Про зміну істотних умов праці директора 

комунального закладу «Татарбунарська 

музична школа» Татарбунарської міської ради 

Савчук Т.І.                 

 

 

Керуючись статтями 23, 32 Кодексу законів про працю України, статтями 

26, 32, пунктом 10 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 26 Закону України «Про освіту», частиною 2 статті 23 Закону 

України «Про позашкільну освіту», пунктами 1.4, 3.4 Статуту комунального 

закладу «Татарбунарська музична школа» Татарбунарської міської ради, з 

метою упорядкування умов праці директора комунального закладу 

«Татарбунарська музична школа» Татарбунарської міської ради, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Змінити істотні умови праці директору комунального закладу 

«Татарбунарська музична школа» Татарбунарської міської ради Савчук Тетяні 

Іванівні, шляхом переведення з безстрокової на строкову форму роботи з 01 

вересня 2021 року.  

 

2. Начальнику відділу культури, сім’ї та молоді Татарбунарської міської 

ради Гажийській С.П.: 

-  у термін до 01 червня 2021 року ознайомити Савчук Т.І. під підпис із 

даним рішенням і попередженням про наступну зміну істотних умов праці на 

посаді керівника комунального закладу; 



  

-  у термін до 15 серпня 2021 року одержати письмову згоду Савчук Т.І. 

про продовження роботи на умовах трудового контракту (строкового трудового 

договору) на посаді директора комунального закладу «Татарбунарська музична 

школа» Татарбунарської міської ради та надати її до виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради. 

 

3. Татарбунарському міському голові: 

- укласти трудовий контракт (строковий трудовий договір) з Савчук Т.І., 

директором комунального закладу «Татарбунарська музична школа» 

Татарбунарської міської ради строком дії з 01 вересня 2021 року по 31 серпня 

2026 року, після отримання згоди;    

- у разі незгоди Савчук Т.І. зі змінами істотних умов праці –   перевести 

на іншу посаду в комунальному закладі «Татарбунарська музична школа» 

Татарбунарської міської  при наявності вакантних робочих місць; 

- при відмові Савчук Т.І. від продовження трудових відносин за трудовим 

контрактом (строковим трудовим договором) або відсутності можливості 

переведення на іншу посаду в комунальному закладі «Татарбунарська музична 

школа» Татарбунарської міської – звільнити відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        А. П. Глущенко 

 
 

 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом культури, сім’ї та молоді            

                                                                                                              Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

10 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про схвалення проєкту договору про 

співробітництво з Лиманською територіальною 

громадою у сфері культури 

 

 

Керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  статтею 8 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад», враховуючи результати громадського обговорення 

проекту договору про співробітництво територіальних громад, а саме між 

Лиманською територіальною громадою через Лиманську сільську раду в особі 

сільського голови Резніченка Василя Івановича і Татарбунарською 

територіальною громадою через Татарбунарську міську раду в особі міського 

голови Глущенка Андрія Петровича у сфері культури у формі спільного 

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

організацій комунальної форми власності, а саме: комунального закладу 

«Татарбунарська музична школа» Татарбунарської міської ради,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити проєкт договору про співробітництво, що додається. 

 

2. Доручити Татарбунарському міському голові підписати договір, 

вказаний у пункті 1 цього рішення. 

 

3. Фінансовому відділу Татарбунарської міської ради передбачити 

відповідні видатки на виконання даного договору. 

 



  

4. Уповноважити відділ культури, сім’ї та молоді Татарбунарської  

міської ради надіслати Міністерству регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України: 

4.1. для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад 

договір, вказаний у пункті 1 цього рішення, упродовж трьох робочих після його 

підписання; 

4.2. звіт про здійснення співробітництва в установленому діючим 

законодавством порядку. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        А. П. Глущенко 

 
 

 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом культури, сім’ї та молоді            

                                                                                                              Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ 

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ)    

КОМУНАЛЬНОГО ЗКАКЛАДУ «ТАТАРБУНАРСЬКА МУЗИЧНА ШКОЛА» 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

м. Татарбунари            _________ 2021 року  

 

Татарбунарська міська територіальна громада через Татарбунарську 

міську раду в особі міського голови Глущенка Андрія Петровича, яка надалі 

іменується Сторона-1, та Лиманська сільська територіальна громада  через 

Лиманську сільську раду в особі сільського голови Резніченка Василя 

Івановича, яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або 

суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час 

підготовки його проєкту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону 

України «Про співробітництво територіальних громад».  

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам 

кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі спільного 

фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва комунального закладу 

«Татарбунарська музична школа» Татарбунарської міської ради.    

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої 

взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, 

прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати 

співробітництва.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення 

ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного 

застосування наявних в одного із суб’єктів співробітництва об’єктів 

комунальної інфраструктури Сторони домовилися, згідно з цим Договором, 

спільно фінансувати (утримувати) комунальний заклад «Татарбунарська 

музична школа» Татарбунарської міської ради, код ЄДРПОУ 02222549 (далі – 

Об’єкт), право комунальної власності на яку належить Стороні-1.  

 



  

3. ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ОБ’ЄКТА 

 

3.1. Фінансування (утримання) Об’єкта здійснюється відповідно до вимог 

Бюджетного кодексу України у порядку виділення коштів із місцевих бюджетів 

Сторін, обсяг яких становить на рік: для Сторони-2 – 174740 (сто сімдесят 

чотири сімсот сорок) гривень на рік. 

3.2. Сторона-2 щомісячно (пропорційно) протягом року перераховує 

кошти, розмір яких визначено пунктом 3.1 цього Договору на розрахунковий 

рахунок Татарбунарського міського бюджету. 

 

4. НАДАННЯ  ОБ’ЄКТОМ ПОСЛУГ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

4.1. Перелік послуг, що надаються Об’єктом: початкова мистецька освіта;  

організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття 

здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних 

орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування у них 

теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) загальної та професійної 

компетентності початкового рівня в обраному виді мистецтва. 

4.2. Умови щодо надання Об’єктом послуг для суб’єктів співробітництва:  

4.2.1. Своєчасність фінансування, розміри та періодичність яких 

визначенні пунктами 3.1 і 3.2 цього Договору.  

4.2.2. Створення належних умов для надання Об’єктом своїх послуг. 

 

5. ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТА 

 

5.1. Об’єкт відповідальний за подання звітів про виконання договору 

центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері розвитку місцевого самоврядування.  

 

6. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ 

ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ 

 

6.1. Цей Договір набирає чинності з 01.01.2021.  

6.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за 

взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є 

невід’ємною частиною цього Договору. 

6.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в 

тому ж порядку як і його укладення.  

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

 



  

7.1. Цей Договір припиняється у разі:  

7.1.1 закінчення строку його дії;  

7.1.2 досягнення цілей співробітництва;  

7.1.3 невиконання Сторонами взятих на себе зобов’язань; 

7.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов 

цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;  

7.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, 

установ та організацій комунальної форми власності;  

7.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання 

чинності цим Договором;  

7.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.  

7.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в 

порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних 

громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості 

надання послуг.  

7.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним 

договором у кількості 4 (чотирьох) примірників, кожен з яких має однакову 

юридичну силу. Один примірник договору про припинення співробітництва 

Татарбунарська міська рада надсилає Мінрегіону упродовж 10 (десяти) робочих 

днів після підписання його Сторонами.  

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ 

 

8.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов 

цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між 

Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.  

8.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до 

чинного законодавства України.  

8.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань 

за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії 

непереборної сили або випадку.  

8.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 8.3 цього Договору, 

Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, 

повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та 

припинення вищевказаних обставин не пізніше 5 п’яти днів з дати їх настання і 

припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє 

Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із 

виникненням обставин, зазначених у пункті 8.3 цього Договору.  

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 



  

 

9.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього 

Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства 

України.  

9.2. Цей Договір укладений на чотирьох  аркушах у кількості чотирьох 

примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін, Об’єкта 

та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.  

9.3. Татарбунарська міська рада надсилає один примірник цього Договору 

до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво 

територіальних громад упродовж десяти робочих днів після  підписання його 

Сторонами.  

9.4 Татарбунарська міська рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 

17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про 

здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.  

 

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Сторона-1: Сторона-2: 

Юридична адреса: Юридична адреса: 

Банківські реквізити: Банківські реквізити: 

Голова ____________ Голова ____________ 

________________ року ________________ року 

М. П. М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження Програми  підготовки  

молоді до служби у Збройних Силах України  

на 2021 – 2024 роки  

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок та 

військову службу» (із змінами), «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час мобілізації», 

Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року №948/2002 «Про 

Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

молоді» (із змінами), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

21.03.2002 року № 352 «Про затвердження Положення про підготовку та 

проведення призову громадян України на строкову військову службу  і  за 

контрактом» (зі змінами), з метою підготовки і виховання самовідданих, 

свідомих захисників Батьківщини Татарбунарська міська рада Одеської області 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  Програму підготовки молоді до служби у Збройних 

Силах України на 2021 – 2024 роки (додається). 

2. Татарбунарському районному територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки (далі – Татарбунарському РТЦК та 

СП) щороку до 15 липня та до 15 січня готувати і подавати до фінансового 

управління Татарбунарської  міської  ради   узагальнену інформацію про стан 

виконання програми та пояснювальну записку про роботу співвиконавців 

програми щодо її виконання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з гуманітарних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        А. П. Глущенко 

 
 

Проєкт рішення підготовлений 

                                                                                         Татарбунарським РТЦК та СП 



  

Додаток до проєкту рішення 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Татарбунарської  

міської ради  

від  __.__. 20__ року 

№  _______________ 
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І. ПАСПОРТ 

Програми підготовки молоді до служби в Збройних Силах 

України на 2021-2024 роки 

1 Ініціатор розроблення 

програми 

Татарбунарський районний 

територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки (далі – 

Татарбунарський РТЦК та СП) 

2 Розробник програми Татарбунарський РТЦК та СП 

3 Співрозробник програми  

4 Відповідальні виконавці 

програми 

Татарбунарський РТЦК та 

СП 

5 Учасники програми Татарбунарська міська рада 

6 Термін реалізації програми 

 

2021-2024 роки 

7 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Бюджет Татарбунарської ОТГ 

8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього, тис. грн. 

 

331,0 

 у тому числі: 

 

 

8

1. 

коштів бюджету ОТГ,  

всього, тис. грн. 

331,0 

8

2. 

коштів обласного бюджету, 

всього, тис. грн. 

0 

8

3. 

коштів інших джерел 0 



  

  

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Програма 
 Підготовка громадян до військової служби на загальному рівні 

включає питання створення належних умов розвитку особистості в концепції 

моральних, культурних, духовних, ідеологічних і патріотичних настанов, 

вихованні активної громадської позиції і відповідальності, почуття власної 

гідності та поваги до героїчного минулого, вшанування багатих  військових 

традицій народу, активізації творчих здібностей, фізичному розвитку молодої 

людини, підвищення рівня освітньої підготовки. 

Вирішення питання підготовки молоді до військової служби є 

пріоритетним у структурі діяльності Татарбунарського РТЦК та СП. 

Головним пріоритетом та принципами реалізації цієї  Програми повинні 

стати: 

- активне залучення спеціалістів різних профілів до впровадження 

моделі надання допомоги у військово-патріотичному вихованні молоді; 

- створення умов для сприяння у виконанні завдань, поставлених 

законодавчими актами з питань підготовки молоді до служби в Збройних Силах 

України; 

- підвищення престижу військової служби. 

- Кількісна характеристика призовників  відображена в таблиці: 

 

Показники 

Відправлено в війська 

травень-

червень  

2020 

жовтень-

листопад  

2020 

Підлягало призову 800 782 

Признано придатними до військової служби 79 80 

Відправлено до військ: 10 7 

- з середньо і середньо-спеціальною  7 3 

Вступило до військово-навчальних закладів 4 - 

Відстрочка на лікування 6 4 

Відстрочка за сімейними обставинами 3 4 

Відстрочка для продовження навчання 18 28 

НПОЗ 8 8 

Не прибули  на призовну комісію 702 683 

Засуджені 6 0 



  

Аналіз  даних дозволяє зробити деякі висновки про стан підготовки 

молоді до призову в громаді: 

-  кількість придатних до військової служби з кожним роком зменшується; 

-  багато призовників до закінчення призову не завершують обстеження, 

однією з причин є відсутність коштів на проїзд та особисте не бажання 

бути призваними до військ; 

-  спостерігається зріст кількості юнаків, які не мають середньої освіти, а 

якщо освіта і є то з великою кількістю негативних оцінок, що впливає на 

морально-ділові якості призовного ресурсу; 

-  низький відсоток призовників, котрі від приписки до призову пройшли 

повністю оздоровчу роботу; 

-  зростає кількість призовників з захворюваннями кістково - м‘язової 

системи, нервово – психічними, захворюваннями кишково – шлункового 

тракту, хворобами шкіри; 

-  фізична підготовка молоді не відповідає сучасним вимогам; 

-  значно зросла кількість призовників, які постійно ухиляються від 

призову до лав ЗС. 

 

ІІІ. Мета Програми 

 

Програма по підготовці молоді до військової служби в Збройних Силах 

України ставить своєю метою організацію надання допомоги працівникам 

Татарбунарського РТЦК та СП, викладачам допризовної підготовки 

загальноосвітніх закладів громади, відділу освіти у питаннях вирішення 

соціально-психологічних проблем, відповідального підходу до якісної 

підготовки молоді до військової служби, військово-патріотичного та фізичного 

виховання молоді, підготовки до вступу у вищі військово-навчальні заклади 

Міністерства оборони України. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання 

Реалізація цієї мети може бути досягнута через вирішення комплексу 

завдань: 

-  якісна методична підготовка викладачів допризовної підготовки; 

- забезпечення всіх навчально-виховних закладів ОТГ навчально-

матеріальною базою для одержання теоретичних знань та набуття практичних 

навичок юнаків; 



  

- військово-патріотичне виховання молоді; 

- створення умов для підвищення престижу військової служби, 

підготовки молоді і розвиток мотивації, спрямованої на виховання молоді до 

захисту Української держави і служби в Збройних Силах України; 

- робота засобів масової інформації у рекламуванні військової служби; 

- організація шефської допомоги ветеранам війни та військової служби, 

учасникам національно-визвольного руху; 

- організація святкових проводів призовної молоді до Збройних Сил 

України. 

Виконання Програми передбачає: 

- проведення індивідуальних та групових діагностичних обстежень 

молоді для визначення рівня професійно-психологічної підготовки до 

військової служби; 

- надання психологами рекомендацій за результатами досліджень до 

призовної комісії щодо психологічної готовності призовників до військово-

професійного визначення майбутньої служби; 

- проведення бесід психологічного, правового, інформаційного 

змісту призовниками і їх батьками; 

- проведення роз’яснювальної роботи щодо навчання у вищих 

військових навчальних закладах Міністерства оборони України, моральної 

готовності бути дипломованими захисниками Вітчизни; 

- військово-патріотичне виховання молоді на всіх рівнях підготовки 

до військової служби в Збройних Силах України; 

- приведення призовної дільниці та відділення комплектування до 

статутного порядку; 

- співпраця з органами Міністерства внутрішніх справ України та 

органами місцевого самоврядування, проведення розшуку призовників які 

ухиляються від проходження військової служби. 

Обсяги фінансування для реалізації програми на 4 роки складає 331.0 тис. 

грн. 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за 

рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади та інших джерел, 

не заборонених законодавством. 

Додаток 1. Ресурсне забезпечення районної  Програми підготовки молоді 

до служби у  Збройних Силах України на 2021 - 2024 роки. 

Додаток 2. Напрями діяльності та заходи районної Програми Підготовки 

молоді до служби у Збройних Силах України на 2021 - 2024  роки  

V. Перелік завдань і заходів Програми, напрями діяльності та 

результативні показники 



  

- соціальні питання, спрямовані на поліпшення морально-

психологічної підготовки молоді до військової служби, вирішення 

психологічних та соціальних проблем у зв’язку з призовом в Збройні Сили 

України; 

- соціально-психологічні питання, спрямовані на надання морально-

соціальної допомоги у подоланні психологічних і життєвих труднощів, 

негативних кризових психологічних станів юнаків у військовому колективі 

через налагодження контактів з військовими частинами; 

- профілактичні питання, спрямовані на організацію та впровадження 

системи соціально-психологічних, юридичних та інформаційних заходів з 

метою попередження негативної поведінки молоді: 

а) роз’яснення прав та обов’язків призовної молоді та 

військовослужбовцям; 

б) попередження психологічних конфліктів; 

в) попередження алкоголізму, наркоманії серед допризовної і призовної 

молоді. 

- педагогічні питання, спрямовані на надання призовній та допризовній 

молоді теоретичних і практичних навиків у військовій службі, їх фізичній 

витривалості і психологічної готовності до військової служби; 

- лікувально-оздоровчі питання, пов’язані з оздоровленням та лікуванням 

юнаків, попередження захворювання на ВІЛ/СНІД; 

- питання призову і відправки призовників для служби в Збройні Сили 

України – проведення призовних комісій, забезпечення заходів безпеки при 

відправці юнаків в Збройні Сили України, проведення урочистих проводів. 

Реалізація Програми повинна забезпечити: 

- підвищення почуття патріотизму, любові до свого народу, його 

історії, культури, поваги до Конституції і Законів України,соціальної 

активності та відповідальності за доручені державі та громадської справи; 

- формування стереотипу поведінки допризовної молоді на свідоме 

проходження військової служби у Збройних Силах України; 

- якісну підготовку педагогів та залучення до роботи спеціалістів 

високої кваліфікації; 

- зменшення кількості злочинів серед допризовної та призовної 

молоді та військовослужбовців строкової служби, а також випадків ухилення 

від проходження військової служби у Збройних Силах України; 

- зниження захворюваності у допризовної молоді, що підніме 

придатність юнаків до служби в Збройних Силах України; 

- готовність юнаків стати дипломованими захисниками Батьківщини; 



  

- якісну підготовку призовників з військово-технічних 

спеціальностей; 

- підняття рейтингу військовослужбовця - захисника Батьківщини. 

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація роботи по виконанню Програми здійснюється 

Татарбунарським РТЦК та СП, а контроль – постійно діюча комісія з 

гуманітарних питань Татарбунарської міської ради. 

Виконавці Програми: 

- Татарбунарський РТЦК та СП; 

- Татарбунарський ВП № 2 Білгород - Дністровського ВП ГУНП 

України в Одеській області; 

- Татарбунарська міська рада; 

- відділ освіти Татарбунарської міської ради;  

- відділ культури,  сім’ї та молоді Татарбунарської міської ради;  

- заклади освіти Татарбунарської міської ради. 

 

Татарбунарський РТЦК та СП щороку до 15 липня та до 15 січня готує і 

подає до Татарбунарської міської ради узагальнену інформацію про стан 

виконання програми та пояснювальну записку про роботу співвиконавців 

програми щодо її виконання, у разі невиконання - обґрунтування причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                    



  

                                                                                                                                                         Додаток 1 

                                                                                                                                                до Програми підготовки молоді до  

                                                                                                                                                 служби у Збройних Силах України 

                                                                                                                                                         на  2021 - 2024 роки 

 

Ресурсне забезпечення районної  Програми підготовки молоді до служби в  

Збройних Силах України на  2021 - 2024 роки        

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік Усього витрат на 

виконання програми 

(тис. грн.) 

Усього 76,0 80,5 85,0  89,5 331,0 

державний бюджет - - - - - 

місцевий бюджет, у тому числі: 76,0 80,5 85,0 89,5 331,0 

- обласний бюджет - - - - - 

- бюджет ОТГ 76,0 80,5 85,0 89,5 331,0 

кошти не бюджетних джерел - - - - - 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                                                                                                                                  Додаток 2 

                                                                                                                                               до Програми підготовки молоді до  

                                                                                                                                                служби у Збройних Силах України 

                                                                                                                                                        на  2021 - 2024 роки                                                                                                                                                  

 

Напрями діяльності та заходи районної Програми «Підготовки молоді до служби у  

Збройних Силах України» на  2021 - 2024 роки        

 
Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

Програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавц

і 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовані обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн. 

 

Очікуваний 

результат 

2021р 2022р 2023р 2024р Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Проведення 

обстежень молоді для 

визнання рівня 

професійно-

психологічної 

підготовки до 

військової служби 

проведення 

тестування 

під час 

приписки 

та 

чергових 

призовів 

призовна 

комісія 

 бюджет 

ОТГ 

4,0 4,5 5,0 5,5 19,0 

Формування 

стереотипу 

поведінки 

допризовної молоді 

на свідоме 

проходження 

військової служби 

у Збройних Силах 

України  

2. Надання 

психологами 

рекомендацій за 

результатами 

Виготовлення 

необхідної 

документації 

щороку 

лютий-

березень 

призовна 

комісія 

 

військовий 

бюджет 

ОТГ 
3,0 3,5 4,0 4,5 15,0 

Підготовка 

педагогів та 

залучення до 

роботи спеціалістів 



  

досліджень 

допризовної комісії 

щодо психологічної 

готовності призовників 

до військово-

професійного 

визначення майбутньої 

служби 

комісар відповідної 

кваліфікації 

3. Проведення бесід 

психологічного,правов

ого, інформаційного 

змісту з призовниками 

та їх батьками 

3.1. Організація 

зустрічей «День 

призовника» 

Під час 

проведення 

призову 

призовна 

комісія 

 

відділ 

освіти 

військовий 

комісар 

бюджет 

ОТГ 5,0 6,0 7,0 8,0 26,0 
Зменшення 

кількості злочинів 

серед допризовної і 

призовної молоді та 

військовослужбовц

ів строкової 

служби, а також 

випадків ухилення 

від проходження 

військової служби 

у Збройних Силах 

України 

3.2. Підготовка 

необхідної 

рекламної 

продукції з 

рекламуванням та 

роз’ясненням 

щодо 

проходження 

військової служби 

2,0 2,5 3,0 3,5 11,0 

4. Проведення 

рекламування та 

роз’яснювальної 

роботи щодо вступу та 

навчання у вищих 

навчальних закладах 

МО України, 

моральної готовності 

юнаків бути 

дипломованим 

захисником Вітчизни 

4.1. Виготовлення 

поліграфічної 

продукції 

щороку 

березень-

квітень 

військовий 

комісар 

бюджет 

ОТГ 

10,0 

 

11,0 

 

12,0 

 

13,0 

 

46,0 

 

Готовність юнаків 

стати 

дипломованими 

захисниками 

Батьківщини 
4.2. Виготовлення 

бланків на 

оформлення 

особових справ 

кандидатів 

2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

4.3 Інформування 

через ЗМІ 

1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 



  

5. Військово-

патріотичне виховання 

молоді на рівнях 

підготовки до 

військової служби в 

Збройних Силах 

України 

5.1 Інформування 

через засоби 

масової 

інформації 

протягом 

року 

Татарбунар

ський РТЦК 

та СП  

відділ 

освіти,від 

культури, 

сім’ї та 

молоді 

Татарбунар-

ської ОТГ 

бюджет 

ОТГ 

1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 Підняття рейтингу 

військовослужбовця 

– захисника 

Батьківщини 

5.2 Оновлення 

навчально-

матеріальної бази 

для проведення 

підготовки з 

предмету 

навчання "Захист 

України" 

6.0 7.0 8.0 9.0 30.0 

6. Співпраця з 

районним відділом 

поліції в Одеській 

області, відділами 

Татарбунарської м/р 

для проведення 

розшуку призовників, 

які ухиляються від 

проходження 

військової служби 

 

 

6.1. Запрошення 

призовників на 

призовну 

дільницю 

 

 

6.2. Здійснення 

пошукових рейдів 

протягом 

чергових 

призовів 

призовна 

комісія 

 

військовий 

комісар 

 

 

бюджет 

ОТГ 

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 

Зниження кількості 

призовників, які 

ухиляються від 

проходження 

військової служби 

7. Формування 

особистих справ 

призовників 

Придбання 

канцтоварів, 

паперу 

протягом 

призовів 

військовий 

комісар 

 

бюджет 

ОТГ 
15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 

Готовність юнаків 

стати 

дипломованими 

захисниками 

Батьківщини 

8. Співпраця з 

керівниками 

підприємств, установ, 

Придбання 

паперу,поштових 

протягом 

призовів 

військовий 

комісар 

бюджет 

ОТГ 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 
Зниження кількості 

призовників, які 

ухиляються від 



  

організацій, де 

працюють, навчаються 

призовники 

листів, поштових 

марок 

 проходження 

військової служби 

в Збройних Силах 

України 

 

9. Направлення 

призовників до 

обласної призовної 

комісії на співбесіду та 

медичний огляд 

Придбання 

паливно-

мастильних 

матеріалів для 

транспортних 

засобів 

 

протягом 

призовів 

військовий 

комісар 

 

бюджет 

ОТГ 

20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

Готовність юнаків 

стати 

дипломованими 

захисниками 

Батьківщини 

Всього     76,0 80,5 85,0 89,5 331,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

12 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням товариства з 

обмеженою відповідальністю «СК 

Петроліум» (с.Спаське) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 122, 123, 125, 186, 186-1, Земельного кодексу 

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

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

розглянувши клопотання та проєкт землеустрою товариства з обмеженою 

відповідальністю «СК Петроліум», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років товариству з обмеженою 

відповідальністю «СК Петроліум» для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, для експлуатації та обслуговування торговельного комплексу, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с.Спаське, вулиця 

Центральна, будинок 129-Б, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125084700:03:001:0057. 

 

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

товариству з обмеженою відповідальністю «СК Петроліум» для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, для експлуатації та обслуговування 

торговельного комплексу, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, с.Спаське, вулиця Центральна, будинок 129-Б, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125084700:03:001:0057. 

 

3.Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «СК Петроліум»: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  



  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 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 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

         
  

                                                                                                   Проєкт підготовлений відділом 

                                                                                                    з питань управління майном,  

                                                                                                    архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

13 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Бурлаченка 

Олега Володимировича (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 Бурлаченка 

Олега Володимировича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бурлаченку Олегу Володимировичу для будівництва 

індивідуальних гаражів, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м.Татарбунари, вулиця Князева, з площею земельної ділянки 0,0100 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:0210. 

 

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

Бурлаченку Олегу Володимировичу для будівництва індивідуальних гаражів, за 

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

Князева, з площею земельної ділянки 0,0100 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0210. 

 

3.   Зобов`язати гр. Бурлаченка Олега Володимировича: 

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 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

         

 
                                                                                                 Проєкт підготовлений відділом 

                                                                                                 з питань управління майном,  

                                                                                                 архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

14 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Запорожан Петра 

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 Запорожан 

Петра Михайловича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Запорожан Петру Михайловичу для будівництва індивідуальних 

гаражів, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, 

вулиця Лесі Українки, 12-а, з площею земельної ділянки 0,0024 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0390. 

 

       2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Запорожан Петру Михайловичу для будівництва індивідуальних гаражів, за 

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

Українки, 12-а, з площею земельної ділянки 0,0024 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0390 

 

3.   Зобов`язати гр. Запорожан Петру Михайловичу: 

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 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

         
                                                                                                    Проєкт підготовлений відділом 

                                                                                                    з питань управління майном,  

                                                                                                    архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

15 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду, 

за клопотанням фермерського господарства 

«НЕРУШАЙ» (с.Нерушай) 

 

       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 фермерського господарства 

«НЕРУШАЙ», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років фермерському господарству 

«НЕРУШАЙ»  для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, за адресою: 

Одеська область, Білгород-Дністровський район,  комплекс будівель та споруд, 

7, будинок 1 та будинок 2, з площею земельної ділянки 0,8558 га, з кадастровим 

номером 5125083400:01:001:1219. 

 

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

фермерському господарству «НЕРУШАЙ»  для будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район,  

комплекс будівель та споруд, 7, будинок 1 та будинок 2, з площею земельної 

ділянки 0,8558 га, з кадастровим номером 5125083400:01:001:1219. 

 

3.   Зобов`язати фермерське господарство «НЕРУШАЙ»: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 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 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

         
                                                                                                    Проєкт підготовлений відділом 

                                                                                                    з питань управління майном,  

                                                                                                    архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  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 Бутенко Зінаїди 

Федорівни, Гуцулюка Анатолія Миколайовича, 

Сиротенка Анатолія Миколайовича, Гроздєва Івана 

Михайловича, Кирган Раїси Костянтинівни, 

Матвієнка Олександра Даниловича, Матвієнко 

Ольги Валентинівни, Дімітренко Валентини 

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 технічні документації: Бутенко Зінаїди Федорівни, 

Гуцулюка Анатолія Миколайовича, Сиротенка Анатолія Миколайовича, 

Гроздєва Івана Михайловича, Кирган Раїси Костянтинівни, Матвієнка 

Олександра Даниловича, Матвієнко Ольги Валентинівни,  Дімітренко 

Валентини Іванівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Зінаїді Федорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, м. Татарбунари, вулиця Суворова, будинок 31-а, з площею земельної 

ділянки 0,0566 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:0342. 

 



  

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

Зінаїді Федорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, м. Татарбунари, вулиця Суворова, будинок 31а, з площею земельної 

ділянки 0,0566 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:0342. 

 

     3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатолію Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Лесі Українки, будинок 101, з 

площею земельної ділянки 0,0795 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0256. 

 

     4. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Гуцулюку 

Анатолію Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Лесі Українки, будинок 101, з 

площею земельної ділянки 0,0795 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0256. 

 

     5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатолію Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Покровська, будинок 20, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0255. 

 

     6. Надати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Сиротенку 

Анатолію Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Покровська, будинок 20, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0255. 

 

   7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Івану Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, м. Татарбунари, вулиця Чорноморська, будинок 53-а, з площею 

земельної ділянки 0,0634 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0255. 



  

 

     8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Гроздєву 

Івану Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, м. Татарбунари, вулиця Чорноморська, будинок 53-а, з площею 

земельної ділянки 0,0634 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0255. 

 

    9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Костянтинівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, м. Татарбунари, вулиця Джерельна, будинок 5, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0213. 

 

     10. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Кирган 

Раїсі Костянтинівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, м. Татарбунари, вулиця Джерельна, будинок 5, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0213. 

 

     11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Даниловичу, Матвієнко Ользі Валентинівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця 

Клюшнікова, будинок 70, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:0214. 

 

     12. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність (по ½ кожному) гр. Матвієнку Олександру Даниловичу, Матвієнко 

Ользі Валентинівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, м. Татарбунари, вулиця Клюшнікова, будинок 70, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0214. 

 

    13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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



  

область, м. Татарбунари, вулиця 23 Серпня, будинок 31, з площею земельної 

ділянки 0,0915 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0391. 

 

     14. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність  гр. 

Дімітренко Валентині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця 23 Серпня, будинок 31, з площею 

земельної ділянки 0,0915 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0391. 

 

      15.   Зобов`язати заявників: 

      15.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

     15.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

     15.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

      16. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

      17. 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 підготовлений відділом 

                                                                                            з питань управління майном,  

                                                                                            архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

17 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  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 

Єжеленка Михайла Володимировича (с.Струмок) 

  

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 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 Єжеленка Михайла 

Володимировича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Михайлу Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Струмок, вулиця 8 Березня, 

будинок 50, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125084700:02:001:0050. 

 

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

Михайлу Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Струмок, вулиця 8 Березня, 

будинок 50, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125084700:02:001:0050. 

 

     3.   Зобов`язати гр. Єжеленка Михайла Володимировича: 



  

      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 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         
                                                                                                 Проєкт підготовлений відділом 

                                                                                                з питань управління майном,  

                                                                                                архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

18 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотаннями: 

Тодорова Анатолія Івановича, Текменжи Федора 

Івановича (с.Дельжилер) 

  

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 55 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та технічні документації Тодорова Анатолія 

Івановича, Текменжи Федора Івановича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатолію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, с. Дельжилер, вулиця Пушкіна, будинок 79, з площею земельної 

ділянки 0,1739 га, з кадастровим номером 5125081900:02:001:0579. 

 

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

Анатолію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, с. Дельжилер, вулиця Пушкіна, будинок 79, з площею земельної 

ділянки 0,1739 га, з кадастровим номером 5125081900:02:001:0579. 

 

      3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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



  

Федору Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, с. Дельжилер, вулиця Сільська, будинок 2-в, з площею земельної 

ділянки 0,1865 га, з кадастровим номером 5125081900:02:001:0580. 

 

     4. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Текменжи 

Федору Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, с. Дельжилер, вулиця Сільська, будинок 2-в, з площею земельної 

ділянки 0,1865 га, з кадастровим номером 5125081900:02:001:0580. 

 

     5.   Зобов`язати заявників: 

      5.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

     5.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       

      6. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

     7. 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 підготовлений відділом 

                                                                                            з питань управління майном,  

                                                                                            архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

19 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про передачу у власність земельної ділянки 

за клопотанням Урсу Мар’яни 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 Урсу Мар’яни Вікторівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Мар’яни Вікторівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця Слов’янська, 

будинок 30, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0198. 

 

     2.   Зобов`язати гр. Урсу Мар’яну 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 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         
                                                                                                Проєкт підготовлений відділом 

                                                                                                з питань управління майном,  

                                                                                                архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

20 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про передачу у власність земельної ділянки 

за клопотанням Муту Анастасії Вадимівни   

(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 Муту Анастасії Вадимівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Анастасії Вадимівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця Чорноморська, 

будинок 64, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1864. 

 

      2.   Зобов`язати гр. Муту Анастасію Вадимівну: 

      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 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        А.П. Глущенко  

         
                                                                                                     Проєкт підготовлений відділом 

                                                                                                     з питань управління майном,  

                                                                                                     архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

21 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі 

за заявою Ватаманюк Марії Миколаївни 

(с.Борисівка) 

 

         Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши  заяву Ватаманюк Марії Миколаївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 01.06.2012 року № б/н 

укладеного Борисівською сільською радою з Ватаманюком В’ячеславом  

Івановичем щодо земельної ділянки  з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0161, з цільовим призначенням для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, Білгород- 

Дністровський район, с.Борисівка, вулиця Миру, 1, у зв’язку з переходом права 

власності на нежитлову будівлю до іншої особи. 

 

2.   Зобов`язати заявника надати на державну реєстрацію додаткову угоду 

щодо припинення права оренди на земельну ділянку.  

 

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 підготовлений відділом 

                                                                                               з питань управління майном,  

                                                                                               архітектури та земельних відносин 

 



  

22 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі 

за заявою Гуцулюк Наталії Григорівни 

(м.Татарбунари) 

 

         Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши  заяву Гуцулюк Наталії Григорівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 11.03.2021 року № 318 

укладеного Татарбунарською міською радою з Гуцулюк Наталією Григорівною 

щодо земельної ділянки  з кадастровим номером 5125010100:02:003:0249, 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 Капітана 

Салтикова, будинок 25-а, у зв’язку з переходом права власності на будівлю до 

іншої особи. 

 

2. Зобов`язати заявника надати на державну реєстрацію додаткову 

угоду щодо припинення права оренди на земельну ділянку.  

 

 

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 підготовлений відділом 

                                                                                             з питань управління майном,  

                                                                                             архітектури та земельних відносин 



  

23 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі 

за заявою Ільченко Наталії Михайлівни 

(м.Татарбунари) 

 

         Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши  заяву Ільченко Наталії Михайлівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 20.05.2020 року № 258 

укладеного Татарбунарською міською радою з Ільченко Наталією 

Миколаївною щодо земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0315, з цільовим призначенням: для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський 

район, м.Татарбунари, провулок Франка Івана Яковича, будинок 7, у зв’язку з 

переходом права власності на будівлю до іншої особи. 

 

2. Зобов`язати заявника надати на державну реєстрацію додаткову 

угоду щодо припинення права оренди на земельну ділянку.  

 

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 підготовлений відділом 

                                                                                               з питань управління майном,  

                                                                                               архітектури та земельних відносин 

 



  

24 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі 

за заявою товариства з обмеженою 

відповідальністю «АГРОВЕТСЕРВІС» та 

надання в оренду земельної ділянки за 

заявою Самокіш Оксани Степанівни 

(м.Татарбунари) 

 

         Керуючись статтею 12, 122, 123, пунктом «а» статті 141 Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши  заяву товариства з обмеженою відповідальністю 

«АГРОВЕТСЕРВІС», Самокіш Оксани Степанівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 06.11.2008 року № б/н 

укладеного Татарбунарською міською радою з товариством з обмеженою 

відповідальністю «АГРОВЕТСЕРВІС» щодо земельної ділянки  з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0082, з цільовим призначенням: для будівництва та 

обслуговування будівель закладів побутового обслуговування, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця 

Соборна (колишня назва Леніна), будинок 14, у зв’язку з переходом права 

власності на будівлі та споруди до іншої особи. 

 

2. Надати гр. Самокіш Оксані Степанівні в оренду строком на 10 

(десять) років земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0082, з цільовим призначенням: для будівництва та 

обслуговування будівель закладів побутового обслуговування, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця 

Соборна, будинок 14, у зв’язку з набуттям права власності на будівлі та 

споруди на зазначеній земельній ділянці 

 



  

3. Пункт 2  цього рішення набуває чинності після державної реєстрації 

припинення права оренди з ТОВ «АГРОВЕТСЕРВІС».   

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова       А.П. Глущенко  

         
                                                                                                Проєкт підготовлений відділом 

                                                                                               з питань управління майном,  

                                                                                               архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

25 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про припинення права власності на 

земельні ділянки за заявою Чернишової 

Любові Вікторівни (м.Татарбунари) 

 

         Керуючись статтею 12, 122, пунктом 1 статті 142 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  розглянувши  заяву Чернишової Любові 

Вікторівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити гр. Чернишовій Любові Вікторівні право власності на 

земельні ділянки з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,10 га та для ведення особистого підсобного господарства  площею 

0,02 га, за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

м.Татарбунари, вулиця Сонячна, у зв’язку з добровільною відмовою. 

 

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 підготовлений відділом 

                                                                                                     з питань управління майном,  

                                                                                                     архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

 



  

26 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність за клопотаннями:  Комерзана Юрія 

Георгійовича, Щербини Катерини Григорівни, 

Щербини Веніаміна Васильовича, Мукієнко 

Ольги Миколаївни, Байлук Віталія Вікторовича, 

Котович Олександра Івановича, Чебан Геннадія 

Анатолійовича, Комерзан Галини Миколаївни, 

Українець Владислави Сергіївни, Коваленка 

Павла Івановича, Миндру Никифора Архиповича 

  

           Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 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 Комерзана Юрія Георгійовича, Щербини Катерини 

Григорівни, Щербини Веніаміна Васильовича, Мукієнко Ольги Миколаївни, 

Байлук Віталія Вікторовича, Котович Олександра Івановича, Чебан Геннадія 

Анатолійовича, Комерзан Галини Миколаївни, Українець Владислави 

Сергіївни, Коваленка Павла Івановича, Миндру Никифора Архиповича,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Комерзану Юрію Георгійовича 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 Робоча,  

орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га. 

 



  

2.       Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Щербині Катерині Григорівні 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 Робоча,  

орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га. 

 

3.      Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Щербині Веніаміну Васильовичу 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 Робоча,  

орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га. 

 

4. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Мукієнко Ользі Миколаївні 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 Робоча,  

орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га. 

 

5. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Мукієнко Ользі Миколаївні з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, м.Татарбунари, провулок Проектний,  

орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га. 

 

6. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Котовичу Олександру Івановичу з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, м.Татарбунари, провулок Проектний,  

орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га. 

 

7. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Чебан Геннадію Анатолійовичу з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, м.Татарбунари, провулок Проектний,  

орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га. 

 

8. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Комерзан Галині Миколаївні з цільовим 



  

призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, м.Татарбунари, провулок Проектний,  

орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га. 

 

9. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Українець Владиславі Сергіївні з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, с.Баштанівка, вулиця Джерельна,  

орієнтовною площею земельної ділянки 0,2500 га. 

 

10. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Коваленка Павла Івановича з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, с.Струмок, вулиця Польова,  

орієнтовною площею земельної ділянки 0,2500 га. 

 

11. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Коваленка Павла Івановича з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, с.Струмок, вулиця Польова,  

орієнтовною площею земельної ділянки 0,2500 га. 

 

12. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Коваленка Павла Івановича 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,55  

орієнтовною площею земельної ділянки 0,2500 га. 

 

13.Рекомендувати  заявникам надати розроблені проєкти землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

      

      14. 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 підготовлений відділом 

                                                                                   з питань управління майном,  

                                                                                  архітектури та земельних відносин 



  

27  питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Про погодження попередніх матеріалів для надання 

дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за клопотанням Тріщенка 

Іллі Борисовича (с.Струмок) 

  

           Керуючись статтями 12, 79-1,121, 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 Тріщенка Іллі Борисовича, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити попередні матеріали для надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Тріщенку Іллі Борисовичу 

із земель сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для 

ведення фермерського господарства площею 2 га, за адресою: Одеська область, 

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

 

       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 підготовлений відділом 

                                                                                             з питань управління майном,  

                                                                                             архітектури та земельних відносин 

 

 

 



  

28  питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 

 

Код згідно з КОАТУУ 5125010100 
   

Про встановлення  місцевих податків  

та зборів на території Татарбунарської 

міської ради на 2022 рік 

 

     Відповідно до пункту до статті 7, пункту 12.3 статті 12, абзацу четвертого 

підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 та абзацу другого пункту 284.1 статті 

284 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Установити на 2022 рік на території Татарбунарської міської ради: 

1.1 ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

(Додаток 1.1); 

1.2 ставки земельного податку (Додаток 2.1); 

1.3 пільги зі сплати земельного податку (Додаток 2.2); 

1.4 ставки орендної плати за земельні ділянки (Додаток 2.3); 

1.5 ставки транспортного податку (Додаток 3); 

1.6 ставки єдиного податку (Додаток 4.1);  

1.7 ставки туристичного збору (Додаток 5.1). 

2. Затвердити: 

2.1  Положення про оподаткування  податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки (додаток 1); 

2.2  Положення про оподаткування плати за землю (додаток 2); 

2.3  Положення про оподаткування транспортного податку (додаток 3); 

2.4  Положення про оподаткування єдиного податку (додаток 4); 

2.5  Положення про оподаткування туристичного збору (додаток 5). 



  

3.  Вважати такими що втратили чинність з 01.01.2022 року рішення: 

Баштанівської сільської ради від 09.07.2020 року № 188 - VII, Білоліської 

сільської ради від 07.07.2020 року № 625 - VII, Борисівської сільської ради від 

10.07.2020 року № 829 - VII, Глибоківської сільської ради від 06.06.2020 року 

№ 255 - VII, Дмитрівської сільської ради від 14.07.2020 року № 493 - VII, 

Нерушайської сільської ради від 07.07.2020 року №  285 - VII, Нерушайської 

сільської ради від 07.07.2020 року №  283 - VII, Струмківської сільської ради № 

589 - VII від 25.06.2020 року, Татарбунарської міської ради від 08.07.2015 року 

№ 1188-VI, Татарбунарської міської ради від 19.06.2020 року № 1095-VII. 

4.  Це рішення набуває чинність з 1 січня 2022 року. 

5. Відділу діловодства оприлюднити це рішення з додатками на 

інформаційному стенді та у засобах масової інформації. 

6. Рішення направити в ГУ ДПС в Одеській області, Ізмаїльське управління, 

Татарбунарській ДПІ (Білгород-Дністровський район) для виконання при 

адмініструванні місцевих податків та зборів. 

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

питань бюджету Татарбунарської міської ради. 

         

      Міський голова                                                                         А.П.Глущенко 

  
                                                                                                     Проєкт підготовлений відділом 

                                                                                                    з питань управління майном,  

                                                                                                    архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 1 до проєкту 

рішення  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 

Татарбунарької міської ради 

від            2021 р. №        -VIIІ 

                                                                                          

 

Положення 
про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки 

 

1. Платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

(далі – податок) визначено пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

2. Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового 

кодексу України. 

3. Базу оподаткування визначено пунктом 266.3 статті 266 Податкового 

кодексу України. 

4. Ставки податку визначено у додатку 1.1 “Ставки податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки” до цього Положення. 

5. Пільги зі сплати податку: 

5.1. перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4  

статті 266 Податкового кодексу України; 

5.2. перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню податком, 

визначено підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

5.3. Пільги зі сплати податку визначено у додатку 1.2 “Пільги зі сплати податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” до цього Положення. 

 

6. Порядок обчислення податку визначено підпунктами 266.7.1–266.7.3 

пункту 266.7, пунктом 266.8 статті 266 Податкового кодексу України. 

7. Податковий період для податку визначено пунктом 266.6 статті 266  

Податкового кодексу України. 

8. Строк та порядок сплати податку визначено пунктами 266.9, 266.10 

статті 266 Податкового кодексу України. 



  

9. Строк та порядок подання звітності визначено підпунктом 266.7.5 

пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України. 

 

 

        Секретар міської ради                                                           О.В.Лесніченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 



  

Додаток 1.1  

до Положення про 

оподаткування податком на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 

Татарбунарької міської ради 

від            2021 р. №        -VIIІ 

 

СТАВКИ
 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 

року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної одиниці або  

населеного пункту, або 

території об’єднаної 

територіальної громади 

            51              51250     5125010100 місто Татарбунари    

            51              51250     5125080500 село Баштанівка 

            51              51250     5125080400 село Білолісся 

            51              51250     5125080800 село Борисівка 

            51              51250     5125081400 село Глибоке 

            51              51250     5125081900 село Дельжилер 

            51              51250     5125083400 село Нерушай 

            51              51250     5125081900 село Нова Олексіївка 

            51              51250     5125084700 село Спаське 

            51              51250     5125084700 село Струмок 

                          

                                                                                                                         

              



  

 

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки: 
 

 

                                                             

Класифікація будівель та 

споруд
2 

Ставки податку
3
 

(% розміру мінімальної заробітної плати)  

за 1 кв.м 

Код найменування Для юридичних осіб Для фізичних осіб  

1 зона
4 

2 зона
4 

3 зона
4 

1 

зона
4 

2 

зона
4 

3 зона
4 

11  

111  

1110 

Будівлі житлові 

Будинки одноквартирні 

Будинки одноквартирні 

1110.1 Будинки одноквартирні 

масової забудови  

0,300   0,050   

1110.2 Котеджі та будинки 

одноквартирні 

підвищеної 

комфортності 

0,300   0,050   

1110.3 Будинки садибного типу 0,300   0,050   

1110.4 Будинки дачні та садові  0,300   0,050   

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами
5 

1121.1 Будинки двоквартирні 

масової забудови 

0,300   0,050   

1121.2 Котеджі та будинки 

двоквартирні 

підвищеної 

комфортності 

0,300   0,050   

1122 Будинки з трьома та більше квартирами
5 

1122.1 Будинки 

багатоквартирні масової 

забудови 

0,300   0,050   

1122.2 Будинки 

багатоквартирні 

0,300   0,050   



  

підвищеної 

комфортності, 

індивідуальні 

1122.3 Будинки житлові 

готельного типу 

0,300   0,050   

113 Гуртожитки
5 

1130.1 Гуртожитки для 

робітників та 

службовців
5 

 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2г п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1130.2 Гуртожитки для 

студентів вищих  

навчальних закладів
5
           

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2г п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1130.3 Гуртожитки для учнів 

навчальних закладів
5
    

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2г п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1130.4 Будинки-інтернати для 

людей похилого віку та 

інвалідів
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2г п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1130.5 Будинки дитини та 

сирітські будинки
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2г п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1130.6 Будинки для біженців, 

притулки для бездомних
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2г п. 266.2 ст.266 ПКУ) 

1130.9 Будинки для 

колективного 

проживання інші
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2г п.266.2 ст.266 ПКУ) 

12  

121  

1211 

Будівлі нежитлові  

Готелі, ресторани та подібні будівлі  

Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,100   0,100   

1211.2 Мотелі 0,100   0,100   

1211.3 Кемпінги 0,100   0,100   

1211.4 Пансіонати 0,100   0,100   

1211.5 Ресторани та бари 0,300   0,300   

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 



  

1212.1 Туристичні бази та 

гірські притулки 

0,100   0,100   

1212.2 Дитячі та сімейні табори 

відпочинку 

0,100   0,100   

1212.3 Центри та будинки 

відпочинку 

0,100   0,100   

1212.9 Інші будівлі для 

тимчасового 

проживання, не 

класифіковані раніше 

0,100   0,100   

122  

1220 

Будівлі офісні  

Будівлі офісні
5 

1220.1 Будівлі органів 

державного та 

місцевого управління
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1220.2 Будівлі фінансового 

обслуговування 

0,300   0,300   

1220.3 Будівлі органів 

правосуддя
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1220.4 Будівлі закордонних 

представництв
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1220.5 Адміністративно-

побутові будівлі 

промислових 

підприємств 

0,300   0,300   

1220.9 Будівлі для конторських 

та адміністративних 

цілей інші (нотаріат, 

тощо) 

0,300   0,300   

123  

1230 

Будівлі торговельні  

Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, 

універмаги, магазини 

0,300   0,300   

1230.2 Криті ринки, 

павільйони та зали для 

ярмарків 

0,300   0,300   



  

1230.3 Станції технічного 

обслуговування 

автомобілів 

0,300   0,300   

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні 

та т. ін. 

0,300   0,300   

1230.5 Бази та склади 

підприємств торгівлі й 

громадського 

харчування 

0,300   0,300   

1230.6 Будівлі підприємств 

побутового 

обслуговування 

0,300   0,300   

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,300   0,300   

124  

1241 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку  

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними 

будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші 

будівлі автомобільного 

транспорту 

0,300   0,300   

1241.2 Вокзали та інші будівлі 

залізничного 

транспорту 

0,300   0,300   

1241.7 Будівлі центрів радіо- 

та телевізійного 

мовлення, телефонних 

станцій, 

телекомунікаційних 

центрів та т. ін. 

0,300   0,300   

1241.8 Ангари для літаків, 

локомотивні, вагонні, 

трамвайні та 

тролейбусні депо 

0,300   0,300   

1241.9 Будівлі транспорту та 

засобів зв'язку інші 

0,300   0,300   

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 0,100   0,050   

1242.2 Гаражі підземні 0,100   0,100   

1242.3 Стоянки автомобільні 

криті 

0,100   0,100   



  

1242.4 Навіси для велосипедів 0,050   0,050   

125  

1251 

Будівлі промислові та склади  

Будівлі промислові
5 

1251.1 Будівлі підприємств 

машинобудування та 

металообробної 

промисловості
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.2 Будівлі підприємств 

чорної металургії
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.3 Будівлі підприємств 

хімічної та        

нафтохімічної 

промисловості
5
   

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.4 Будівлі підприємств 

легкої промисловості
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.5 Будівлі підприємств 

харчової промисловості
5
       

 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.6 Будівлі підприємств 

медичної та        

мікробіологічної 

промисловості
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.7 Будівлі підприємств 

лісової,           

деревообробної та 

целюлозно-паперової 

промисловості
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.8 Будівлі підприємств 

будівельної        

індустрії, будівельних 

матеріалів та виробів, 

скляної та фарфоро-

фаянсової 

промисловості
5
    

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.9 Будівлі інших 

промислових 

виробництв,включаючи 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 



  

поліграфічне
5
   

1252 Резервуари, силоси та склади
2 

1252.1 Резервуари для нафти, 

нафтопродуктів та газу  

0,300   0,300   

1252.2 Резервуари та ємності 

інші 

0,300   0,300   

1252.3 Силоси для зерна 0,050   0,050   

1252.4 Силоси для цементу та 

інших сипучих 

матеріалів 

0,050   0,050   

1252.5 Склади спеціальні 

товарні 

0,300   0,300   

1252.6 Холодильники  0,300   0,300   

1252.7 Складські майданчики 0,300   0,300   

1252.8 Склади універсальні 0,300   0,300   

1252.9 Склади та сховища інші
5
  Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 
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1261 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та 

оздоровчого призначення  

Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та 

концертні зали 

0,050   0,050   

1261.2 Зали засідань та 

багатоцільові зали для 

публічних виступів 

0,050   0,050   

1261.3 Цирки 0,300   0,300   

1261.4 Казино, ігорні будинки 1,500   1,500   

1261.5 Музичні та танцювальні 

зали, дискотеки 

0,300   0,300   

1261.9 Будівлі для публічних 

виступів інші 

0,050   0,050   

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні Звільнені від оподаткування  



  

галереї
5 

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1262.2 Бібліотеки, 

книгосховища
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1262.3 Технічні центри 0,300   0,300   

1262.4 Планетарії
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1262.5 Будівлі архівів
5
  Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1262.6 Будівлі зоологічних та 

ботанічних садів
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
5 

1263.1 Будівлі науково-
дослідних та проектно-
вишукувальних установ 

0,100   0,100   

1263.2 Будівлі вищих 
навчальних закладів 

0,100   0,100   

1263.3 Будівлі шкіл та інших 
середніх навчальних 
закладів

5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2і п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1263.4 Будівлі професійно-
технічних навчальних 
закладів

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2і п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1263.5 Будівлі дошкільних та 
позашкільних 
навчальних закладів

5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2і п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1263.6 Будівлі спеціальних 
навчальних закладів для 
дітей з особливими 
потребами

5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2і п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1263.7 Будівлі закладів з 

фахової перепідготовки  

0,100   0,100   

1263.8 Будівлі метеорологічних 

станцій, обсерваторій
2
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2і п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1263.9 Будівлі освітніх та 

науково-дослідних 

закладів інші
2
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2і п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
5 



  

1264.1 Лікарні багатопрофільні 

територіального 

обслуговування, 

навчальних закладів
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1264.2 Лікарні профільні, 

диспансери
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1264.3 Материнські та дитячі 

реабілітаційні центри, 

пологові будинки
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1264.4 Поліклініки, пункти 

медичного 

обслуговування та 

консультації
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1264.5 Шпиталі виправних 

закладів, в’язниць та 

Збройних Сил
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1264.6 Санаторії, профілакторії 

та центри 

функціональної 

реабілітації
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ї п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1264.9 Заклади лікувально-

профілактичні та 

оздоровчі інші
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ї п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1265 Зали спортивні 

1265.1 Зали гімнастичні, 

баскетбольні, 

волейбольні, тенісні 

тощо 

0,100   0,100   

1265.2 Басейни криті для 

плавання 

0,100   0,100   

1265.3 Хокейні та льодові 

стадіони криті  

0,100   0,100   

1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,100   0,100   

1265.5 Тири  0,100   0,100   

1265.9 Зали спортивні інші  0,100   0,100   
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1271 

Будівлі нежитлові інші  

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та 

рибного господарства
5 

1271.1 Будівлі для 
тваринництва

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.2 Будівлі для 
птахівництва

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.3 Будівлі для зберігання 
зерна

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.4 Будівлі силосні та 
сінажні

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.5 Будівлі для садівництва, 
виноградарства та 
виноробства

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.6 Будівлі тепличного 
господарства

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.7 Будівлі рибного 
господарства

5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.8 Будівлі підприємств 
лісівництва та 
звірівництва

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.9 Будівлі 
сільськогосподарського 
призначення інші

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності
5 

1272.1 Церкви, собори, 
костьоли, мечеті, 
синагоги тощо

2
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2и п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1272.2 Похоронні бюро та 
ритуальні зали 

0,300   0,300   

1272.3 Цвинтарі та крематорії
2
  Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2и п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
5 

1273.1 Пам’ятки історії та 
архітектури

5 

0,050   0,050   

1273.2 Археологічні розкопки, 0,050   0,050   



  

руїни та історичні місця, 
що охороняються 
державою

5 

1273.3 Меморіали, художньо-
декоративні будівлі, 
статуї

5
  

0,050   0,050   

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше 

1274. Казарми Збройних Сил
5
  Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1274. Будівлі поліцейських та 
пожежних служб

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1274. Будівлі виправних 
закладів, в’язниць та 
слідчих ізоляторів

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1274. Будівлі лазень та 
пралень  

0,100   0,100   

1274. Будівлі з облаштування 
населених пунктів 

0,100   0,100   

 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених 

пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом 

ставки затверджуються окремими додатками. 
2
 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно 

до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого 

наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 
3
 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 

12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу 

України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) 

десятковими знаками після коми.  
4
 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо 

якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування 

зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  
        5 

Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть 

звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та 

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
  

 

        Секретар міської ради                                                            О.В.Лесніченко 

 



  

                                            Додаток 1.2  

до Положення про 

оподаткування податком на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 

Татарбунарької міської ради 

від            2021 р. №        -VIIІ 

 

Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки
 1
 

Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 

року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної одиниці або  

населеного пункту, або 

території об’єднаної 

територіальної громади 

            51              51250     5125010100 місто Татарбунари    

            51              51250     5125080500 село Баштанівка 

            51              51250     5125080400 село Білолісся 

            51              51250     5125080800 село Борисівка 

            51              51250     5125081400 село Глибоке 

            51              51250     5125081900 село Дельжилер 

            51              51250     5125083400 село Нерушай 

            51              51250     5125081900 село Нова Олексіївка 

            51              51250     5125084700 село Спаське 

            51              51250     5125084700 село Струмок 

 

 



  

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

Будівлі та споруди всіх категорій та класифікацій 

(коди:11 – 1274.5), які утримуються за рахунок 

державного  бюджету, міського бюджету або бюджетів 

органів місцевого самоврядування, релігійних 

організацій України, статути (положення) яких 

зареєстровані у встановленому законом порядку та 

використовуються для забезпечення діяльності 

(служби), передбаченої такими статутами 

(положеннями), а також комунальних закладів і 

комунальних підприємств
1
 

100 

  
1 

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 

12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У 

разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги 

затверджуються окремо. 

 

 

Секретар міської ради                                                              О.В.Лесніченко 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                    

 

 

 

 



  

Додаток 2 до проекту рішення  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 

Татарбунарької міської ради 

від            2021 р. №        -VIIІ 

                                                                                                                                                                                              

 

Положення  

про оподаткування платою за землю 

 

1. Платники плати за землю: 

1.1 платників земельного податку визначено статтею 269 Податкового кодексу 

України; 

1.2 платників орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 

власності (далі – орендна плата) визначено пунктом 288.2 статті 288 

Податкового кодексу України. 

2. Об’єкти оподаткування:  

2.1 об’єкти оподаткування земельним податком визначено статтею 270 

Податкового кодексу України; 

2.2 об’єкти оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.3  

статті 288 Податкового кодексу України. 

3. База оподаткування: 

3.1 базу оподаткування земельним податком визначено статтею 271 

Податкового кодексу України; 

3.2 базу оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.4  

статті 288 Податкового кодексу України. 

4. Ставки/розмір: 

4.1 ставки земельного податку визначено у додатку 2.1 “Ставки земельного 

податку” до цього Положення; 

4.2 розмір орендної плати визначено у додатку 2.3 “Розмір відсоткової ставки 

орендної плати” до цього Положення. 

5. Пільги зі сплати земельного податку: 

5.1 перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу 

України; 

5.2 перелік пільг для юридичних  осіб визначено статтею 282 Податкового 

кодексу України; 



  

5.3 перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих у межах норм  

пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, визначено у  

додатку 1.2 «Пільги зі сплати земельного податку» до цього Типового 

положення; 

5.4 перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним 

податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України; 

5.5 порядок та особливості застосування пільг визначено  

пунктами 284.2 – 284.3 статті 284 Податкового кодексу України. 

 

6. Порядок обчислення: 

6.1 порядок обчислення земельного податку визначено статтею 286 

Податкового кодексу України; 

7. Порядок обчислення орендної плати визначено пунктом 288.7 статті 288 

Податкового кодексу України; 

8. Податковий період для плати за землю визначено статтею 285 Податкового 

кодексу України. 

9. Строк та порядок сплати плати за землю визначено статтею 287 Податкового 

кодексу України. 

10. Строк та порядок подання звітності з плати за землю визначені 

пунктами 286.2 – 286.4 статті 286 Податкового кодексу України. 

 

 

      Секретар міської ради                                                              О.В.Лесніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 2.1 

до Положення про 

оподаткування платою за землю 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 

Татарбунарької міської ради 

від            2021 р. №        -VIIІ 

 

 

Ставки земельного податку
 

 

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 

року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної одиниці або  

населеного пункту, або 

території об’єднаної 

територіальної громади 

            51              51250     5125010100 місто Татарбунари    

            51              51250     5125080500 село Баштанівка 

            51              51250     5125080400 село Білолісся 

            51              51250     5125080800 село Борисівка 

            51              51250     5125081400 село Глибоке 

            51              51250     5125081900 село Дельжилер 

            51              51250     5125083400 село Нерушай 

            51              51250     5125081900 село Нова Олексіївка 

            51              51250     5125084700 село Спаське 

            51              51250     5125084700 село Струмок 

 

 

 



  

Ставки земельного податку:
 

 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва

4
 

0,9500 0,9500   

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва

4
 

(багаторічні насадження в віці плодоношення)
 

0,9500 0,9500   

01.02 Для ведення фермерського 
господарства

4 

 

0,9500 0,9500   

01.02 Для ведення фермерського 
господарства

4 (багаторічні насадження в віці 

плодоношення)
 

0,9500 0,9500   

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства

4
 

0,9500 0,9500   

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства

 4 

(багаторічні насадження в віці плодоношення)
 

0,9500 0,9500   

01.04 Для ведення підсобного 
сільського господарства

4
 

1,0000 1,0000 

 
  

01.04 Для ведення підсобного 
сільського господарства

4  

(багаторічні насадження в віці плодоношення)
 

1,0000 1,0000 

 
  

01.05 Для індивідуального садівництва
4
 1,0000 1,0000   

01.06 Для колективного садівництва
4
 1,0000 1,0000   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01.07 Для городництва
4
 1,0000 1,0000   

01.08 Для сінокосіння і випасання 
худоби

4
 

1,0000 1,0000   

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,6000 0,6000   

01.10 Для пропаганди передового 
досвіду ведення сільського 
господарства  

1,0000 1,0000   

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

1,0000 1,0000   

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків 
сільськогосподарської продукції  

1,0000 1,0000   

01.13 Для іншого 
сільськогосподарського 
призначення 

1,0000 1,0000   

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 
та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

1,0000 1,0000   

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка)

4
 

0,0350 0,0350   

02.02 Для колективного житлового 
будівництва

4
 

0,0500 0,0500   

02.03 Для будівництва і 
обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку 

0,0500 0,0500   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

02.04 Для будівництва і 
обслуговування будівель 
тимчасового проживання  

0,0500 0,0500   

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів  

0,3000 0,3000   

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

0,3000 0,3000   

02.07 Для іншої житлової забудови   0,0500 0,0500   

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 
02.09, 02.10 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

0,0500 0,0500   

02.09 Для будівництва і 

обслуговування паркінгів та 

автостоянок на землях житлової 

та громадської забудови 

 

1,0000 1,0000   

02.10 Для будівництва і 
обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової 
інфраструктури 

1,0000 1,0000   

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та 
обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого 
самоврядування

4
 

0,0500 0,0500   

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти

4
 

0,0500 0,0500   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги

4 
(державних і 

комунальних)  

0,0500 0,0500   

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я 
(приватних) 

3,0000 3,0000   

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель релігійних організацій

4
 

1,5000 1,5000   

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських організацій

4
 

1,5000 1,5000   

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування

4
 

0,0500 0,05000   

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних 
організацій та органів

4
 

1,5000 1,5000   

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

3,0000 3,0000   

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури 
та закладів громадського харчування  

3,0000 3,0000   

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ  

3,0000 3,0000   

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних 
приміщень та інших будівель 
громадської забудови, які 
використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку) 

3,0000 3,0000   

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

1,0000 1,0000   

03.12 Для будівництва та обслуговування 0,0500 0,0500   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування   

1,5000 1,5000   

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів ДСНС

4
 

0,0500 0,0500   

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови   

1,5000 1,5000   

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 
03.17  та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду 

1,0000 1,0000   

03.17 Для розміщення та експлуатації 
закладів з обслуговування відвідувачів 
об’єктів рекреаційного призначення 

3,0000 3,0000   

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників  

0,0500 0,0500   

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників

4
 

0,0500 0,0500   

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків

4
 

0,0500 0,0500   

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів

4
 

0,0500 0,0500   

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

0,0500 0,0500   

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

0,0500 0,0500   

04.07 Для збереження та використання 
парків - пам’яток садово-паркового 
мистецтва  

0,0500 0,0500   

04.08 Для збереження та використання 
заказників  

0,0500 0,0500   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

0,0500 0,0500   

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи  

0,0500 0,0500   

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

0,0500 0,0500   

05 Землі іншого природоохоронного 
призначення (земельні ділянки, в 
межах яких є природні об'єкти, що 
мають особливу наукову цінність, та 
які надаються для збереження і 
використання цих об'єктів, проведення 
наукових досліджень, освітньої та 
виховної роботи)                       

0,0500          0,0500   

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів

4
 

0,0500 0,0500   

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих 
закладів

4
(приватних) 

1,0000 1,0000   

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

1,0000 1,0000   

06.03 Для інших оздоровчих цілей  1,0000 1,0000   

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

1,0000 1,0000   

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення

4
 

1,0000 1,0000   

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту

4
 

0,0500 0,0500   

07.02 Для будівництва та обслуговування 1,0000 1,0000   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
об’єктів фізичної культури і спорту

4 

(приватних) 

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

0,0500 0,0500   

07.04 Для колективного дачного будівництва   0,0500 0,0500   

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

1,0000 1,0000   

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини   

0,0500 0,0500   

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів  

0,0500 0,0500   

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення  

0,0500 0,0500   

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

0,0500 0,0500   

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг   

0,0500 0,0500   

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

0,0500 0,0500   

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

0,0500 0,0500   

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами  

0,0200 0,0200   

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами (які передані у 
користування фізичним особам, іншим 
субєктам підприємницької діяльності  

0,0200 0,0200   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
або спільно з ними використовуються) 

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

0,0200 0,0200   

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

0,0200 0,0200   

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і 
каналами  

0,0200 0,0200   

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і 
каналами (у частині, що стосується 
каналів, які передані у користування 
фізичним особам, іншим субєктам 
підприємницької діяльності  або 
спільно з ними використовуються) 

0,3000 0,3000   

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

0,0200 0,0200   

10.06 Для сінокосіння  1,0000 1,0000   

10.06 Для сінокосіння (які передані у 
користування фізичним особам, іншим 
субєктам підприємницької діяльності  
або спільно з ними використовуються) 

1,0000 1,0000   

10.07 Для рибогосподарських потреб  0,3000 0,3000   

10.07 Для рибогосподарських потреб (які 
передані у користування фізичним 
особам, іншим суб’єктам 
підприємницької діяльності  або 
спільно з ними використовуються) 

0,3000 0,3000   

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і 
туристичних цілей  

1,0000 1,0000   

10.09 Для проведення науково-дослідних 
робіт  

0,0200 0,0200   

10.10 Для будівництва та експлуатації 0,0200 0,0200   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів  

1,0000 1,0000   

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

0,0200 0,0200   

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємствами, 
що пов’язані з користуванням надрами   

1,5000 1,5000   

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості  

1,5000 1,5000   

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств  

1,5000 1,5000   

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)  

1,5000 1,5000   

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

1,5000 1,5000   

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації 1,5000 1,5000   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
будівель і споруд залізничного 
транспорту 

12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 
транспорту   

1,5000 1,5000   

12.03 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового транспорту   

1,5000 1,5000   

12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього 
господарства

4
 

1,5000 1,5000   

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 
транспорту  

1,5000 1,5000   

12.06 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів трубопровідного транспорту  

1,5000 1,5000   

12.07 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського 
електротранспорту  

1,5000 1,5000   

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних 
операцій  

1,5000 1,5000   

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого наземного 
транспорту  

1,5000 1,5000   

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 
12.11 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

1,5000 1,5000   

12.11 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів дорожнього сервісу 

3,0000 3,0000   

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації 3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

13.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель та споруд об’єктів поштового 
зв’язку  

3,0000 3,0000   

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку  

3,0000 3,0000   

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 
13.05 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду 

3,0000 3,0000   

13.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України

4
 

0,0500 0,0500   

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій   

3,0000 3,0000   

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 
енергії  

3,0000 3,0000   

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 
та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 
Збройних Сил

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 0,0500 0,0500   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
військових частин (підрозділів) 
Національної гвардії

4
 

 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
СБУ

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.07 Для розміщення та постійної діяльності 
інших, утворених відповідно до 
законів, військових формувань

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 
15.09, 15.10  та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду 

0,0500 

 

0,0500   

15.09 Для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать до 

сфери управління МВС 

 

0,0500 0,0500   

15.10 Для розміщення та постійної діяльності 
Національної поліції України, її 
територіальних органів, підприємств, 
установ та організацій, що належать до 
сфери управління Національної поліції 

0,0500 0,0500   

16 Землі запасу  1,0000 

 

1,0000   

17 Землі резервного фонду  1,0000 

 

1,0000   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

18 Землі загального користування
4
 1,0000 

 

1,0000   

18 Землі загального користування
4 

(у частині що використовуються 
садовими (городними) товариствами, 
кооперетива-ми та іншими 
об’єднаннями громадян власників та 
користувачів садових та городних 
ділянок) 

0,0500 0,0500   

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1,0000 1,0000   

 

 

 

1
 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених 

пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом 

ставки затверджуються  окремими додатками. 

2
 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів 

цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 

2010 р. № 548. 

3
 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 

12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і 

зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими 

знаками після коми.  

4
 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, 

звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним 

податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України. 

                
 
 
 
       Секретар міської ради                                                              О.В.Лесніченко 
 



  

 
 

 

 

Додаток 2.2 

до Положення про 

оподаткування платою за землю 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 

Татарбунарької міської ради 

від            2021 р. №        -VIIІ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку
1 

 

Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 

року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної одиниці або  

населеного пункту, або 

території об’єднаної 

територіальної громади 

            51              51250     5125010100 місто Татарбунари    

            51              51250     5125080500 село Баштанівка 

            51              51250     5125080400 село Білолісся 

            51              51250     5125080800 село Борисівка 

            51              51250     5125081400 село Глибоке 

            51              51250     5125081900 село Дельжилер 

            51              51250     5125083400 село Нерушай 



  

            51              51250     5125081900 село Нова Олексіївка 

            51              51250     5125084700 село Спаське 

            51              51250     5125084700 село Струмок 

 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

1.1. Від сплати земельного податку звільняються 

фізичні                 та юридичні особи відповідно до 

статей 281, 282 Податкового кодексу України. 

100 

1.2. Від сплати податку також звільняються відповідно до статті 

 283 Податкового кодексу України:  

1.2.1. заповідники, у тому числі історико-культурні, 

національні природні парки, заказники (крім 

мисливських), парки державної та комунальної 

власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні 

сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки 

природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово - 

паркового мистецтва (коди: 04.01 – 04.11, 05, 08.01-

08.04); 

100 

1.2.2. дослідні господарства науково-дослідних 

установ і навчальних закладів сільськогосподарського 

профілю та професійно-технічних училищ(коди:01.09, 

03.11); 

100 

1.2.3. органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, органи прокуратури, заклади, 

установи та організації, спеціалізовані санаторії 

України для реабілітації, лікування та оздоровлення 

хворих, військові формування, утворені відповідно до 

законів України, Збройні Сили України та Державна 

прикордонна служба України, Державна служба 

надзвичайних ситуацій, які повністю утримуються за 

рахунок коштів державного (місцевого) бюджету або 

державного (місцевого) фондів, (коди: 03.01 - 03.06, 

100 



  

03.11, 03.14, 04.01 - 04.05, 12.04, 13.05, 15.01 - 15.07, 

15.09, 15.10); 

1.2.4. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади 

України незалежно від їх підпорядкованості, у тому 

числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади 

України, які знаходяться на балансі підприємств, 

установ та організацій (коди: 06.01); 

100 

1.2.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, 

заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, 

соціального захисту, фізичної культури та спорту, які 

повністю утримуються за рахунок коштів державного 

або місцевого бюджету (коди: 06.01, 07.01-07.02); 

100 

1.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами із земельного податку, 

надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, 

податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх 

частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової 

території. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними 

будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим 

бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам 

незалежно від форм власності і джерел фінансування. 

 

__________ 
      1 

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 
30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, 
відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, 
за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо. 

 

 

          Секретар міської ради                                                            О.В.Лесніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Додаток 2.3 

до Положення про 

оподаткування платою за землю 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 

Татарбунарької міської ради 

від            2021 р. №        -VIIІ 

 

 

Ставки орендної плати за земельні ділянки 

 

Розміри відсоткових ставок встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію 

з 01 січня 2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної одиниці або  

населеного пункту, або 

території об’єднаної 

територіальної громади 

            51              51250     5125010100 місто Татарбунари    

            51              51250     5125080500 село Баштанівка 

            51              51250     5125080400 село Білолісся 

            51              51250     5125080800 село Борисівка 

            51              51250     5125081400 село Глибоке 

            51              51250     5125081900 село Дельжилер 

            51              51250     5125083400 село Нерушай 

            51              51250     5125081900 село Нова Олексіївка 

            51              51250     5125084700 село Спаське 

            51              51250     5125084700 село Струмок 



  

 

 

 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва

4
 

8,0000 8,0000   

01.02 Для ведення фермерського 
господарства

4 

 

8,0000 8,0000   

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства

4
 

8,0000 8,0000   

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства

4
 

8,0000 8,0000   

01.05 Для індивідуального садівництва 8,0000 8,0000   

01.06 Для колективного садівництва 8,0000 8,0000   

01.07 Для городництва 3,0000 3,0000   

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 3,0000 3,0000   

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  3,0000 3,0000   

01.10 Для пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства  

8,0000 8,0000   

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

8,0000 8,0000   

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків сільськогосподарської 
продукції  

8,0000 8,0000   

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

3,0000 3,0000   

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

8,0000 8,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) 

3,0000 3,0000   

02.02 Для колективного житлового 
будівництва 

3,0000 3,0000   

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

3,0000 3,0000   

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання  

3,0000 3,0000   

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів  

3,0000 3,0000   

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

3,0000 3,0000   

02.07 Для іншої житлової забудови   3,0000 3,0000   

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 
02.09, 02.10  та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

02.09 Для будівництва і обслуговування 

паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови 

 

3,0000 3,0000   

02.10 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 
з об’єктами торгово-розважальної та 
ринкової інфраструктури 

3,0000 3,0000   

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування 

3,0000 3,0000   

03.02 Для будівництва та обслуговування 3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
будівель закладів освіти 

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги

 
(державних і 

комунальних) 

3,0000 3,0000   

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я 
(приватних) 

3,0000 3,0000   

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель релігійних організацій 

3,0000 3,0000   

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських організацій 

3,0000 3,0000   

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування 

3,0000 3,0000   

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних 
організацій та органів 

3,0000 3,0000   

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

8,0000 8,0000   

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі для оптової та 
роздрібної торгівлі паливо-
мастильними матеріалами (АЗС та 
АГЗС) 

8,2500 8,2500   

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі (спілок споживчих 
товариств) 

8,0000 8,0000   

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі (аптек) 

8,0000 8,0000   

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури 
та закладів громадського харчування  

8,0000 8,0000   

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ  

4,0000 4,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних 
приміщень та інших будівель 
громадської забудови, які 
використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку) 

3,0000 3,0000   

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

3,0000 3,0000   

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

3,0000 3,0000   

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування   

4,0000 4,0000   

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів ДСНС 

3,0000 3,0000   

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови   

4,0000 4,0000   

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 
03.17 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду 

3,0000 3,0000   

03.17 Для розміщення та експлуатації 
закладів з обслуговування відвідувачів 
об’єктів рекреаційного призначення 

4,0000 4,0000   

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників  

8,0000 

 

8,0000   

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників 

3,0000 3,0000   

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків 

3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів 

3,0000 3,0000   

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

3,0000 3,0000   

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

3,0000 3,0000   

04.07 Для збереження та використання 
парків – пам’яток садово-паркового 
мистецтва  

3,0000 3,0000   

04.08 Для збереження та використання 
заказників  

3,0000 3,0000   

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

3,0000 3,0000   

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи  

3,0000 3,0000   

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

3,0000 3,0000   

5 Землі іншого природоохоронного 
призначення (земельні ділянки, в 
межах яких є природні об’єкти, що 
мають особливу наукову цінність, та 
які надаються для збереження і 
використання цих об’єктів, проведення 
наукових досліджень, освітньої та 
виховної роботи)                       

3,0000 3,0000   

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів 

3,0000 3,0000   

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

3,0000 3,0000   

06.03 Для інших оздоровчих цілей  3,0000 3,0000   

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та 3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення 

3,0000 3,0000   

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту 

3,0000 3,0000   

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

3,0000 3,0000   

07.04 Для колективного дачного будівництва   3,0000 3,0000   

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини   

3,0000 3,0000   

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів  

3,0000 3,0000   

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення  

3,0000 3,0000   

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг   

3,0000 3,0000   

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

3,0000 3,0000   

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

10 Землі водного фонду 



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами  

3,0000 3,0000   

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

3,0000 3,0000   

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

3,0000 3,0000   

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і 
каналами  

3,0000 3,0000   

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

3,0000 3,0000   

10.06 Для сінокосіння  3,0000 3,0000   

10.07 Для рибогосподарських потреб  3,0000 3,0000   

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і 
туристичних цілей  

3,0000 3,0000   

10.09 Для проведення науково-дослідних 
робіт  

3,0000 3,0000   

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

3,0000 3,0000   

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів  

3,0000 3,0000   

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємствами, 
що пов’язані з користуванням надрами   

3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості  

4,0000 4,0000   

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (виключно бійні та 
пункти забою) 

10,0000 10,0000   

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств  

4,0000 4,0000   

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)  

4,0000 4,0000   

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд залізничного 
транспорту 

3,0000 3,0000   

12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 
транспорту   

3,0000 3,0000   

12.03 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового транспорту   

3,0000 3,0000   

12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 

3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
транспорту та дорожнього 
господарства 

12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього 
господарства (автостанції для 
перевезення пасажирів у міжміському 
сполученні) 

5,0000 5,0000   

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 
транспорту  

3,0000 3,0000   

12.06 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів трубопровідного транспорту  

3,0000 3,0000   

12.07 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського 
електротранспорту  

3,0000 3,0000   

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних 
операцій  

3,0000 3,0000   

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних 
операцій (автостанції для перевезення 
пасажирів у міжміському сполученні, 
станції технічного обслуговуввання, 
мийки, щиномонтаж) 

5,0000 5,0000   

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого наземного 
транспорту  

3,0000 3,0000   

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 
12.11 для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

12.11 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів дорожнього сервісу 

4,0000 4,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

12.11 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів дорожнього сервісу (виключно 
автозаправні та газозаправні станції) 

10,0000 10,0000   

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

3,0000 3,0000   

13.01 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій (для 
станцій мобільного та/або 
супутникового зв’язку) 

12,0000 12,0000   

13.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель та споруд об’єктів поштового 
зв’язку  

4,0000 4,0000   

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку  

3,0000 3,0000   

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку (для станцій 
мобільного та/або супутникового 
зв’язку) 

12,0000 12,0000   

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 
13.05 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду 

3,0000 3,0000   

13.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України 

3,0000 3,0000   

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій  (з дня укладання 
договору оренди землі до дати початку 
електрогенерації за «зеленим 
тарифом») 

3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій (з дати початку 
електрогенерації за «зеленим 
тарифом», що підтверджується 
відповідними документами та 
ліцензіями) 

6,0000 6,0000   

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  

3,0000 3,0000   

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 
Збройних Сил 

3,0000 3,0000   

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
військових частин (підрозділів) 
Національної гвардії 

3,0000 3,0000   

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби 

3,0000 3,0000   

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
СБУ 

3,0000 3,0000   

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби 

3,0000 3,0000   

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки 

3,0000 3,0000   

15.07 Для розміщення та постійної діяльності 
інших, утворених відповідно до 
законів, військових формувань 

3,0000 3,0000   

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 
15.09, 15.10  для збереження та 

3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
використання земель природно-
заповідного фонду 

15.09 Для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать до 

сфери управління МВС 

 

3,0000 3,0000   

15.10 Для розміщення та постійної діяльності 
Національної поліції України, її 
територіальних органів, підприємств, 
установ та організацій, що належать до 
сфери управління Національної поліції 

3,0000 3,0000   

16 Землі запасу  8,0000 

 

8,0000   

17 Землі резервного фонду  8,0000 

 

8,0000   

18 Землі загального користування 8,0000 

 

8,0000   

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

8,0000 8,0000   

 

 

         Секретар міської ради                                                        О.В.Лесніченко 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до проєкту рішення  

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської  

міської ради 

 від          2021 р. №          -VIІI   

                            Положення  

                 про оподаткування транспортного податку 

 

1. Платники транспортного податку: 

1.1 платників транспортного податку визначено пунктом 267.1. статтею 267 

Податкового кодексу України. 

2. Об’єкт оподаткування:  

2.1 об’єктом оподаткування транспортним податком визначено пунктом 267.2 

статтею 267 Податкового кодексу України, а саме легкові автомобілі, з року 

випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова 

вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен 

містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм 

циліндрів двигуна, тип пального.  

3. База оподаткування: 

3.1 базу оподаткування транспортним податком визначено пунктом 267.3 

статтею 267  Податкового кодексу України. 

4. Ставки/розмір: 

4.1 ставка транспортного податку визначена пунктом 267.4 статтею 267 

Податкового кодексу, а саме ставка податку встановлюється з розрахунку на 

календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є 

об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2  статті 

267.  

5. Порядок обчислення: 

5.1 порядок обчислення транспортного податку визначено пунктом 267.6 

статтею 267  Податкового кодексу України; 

6. Податковий період для плати транспортного податку визначено пунктом 

267.5 статтею 267  Податкового кодексу України. 



  

7. Порядок сплати транспортного податку визначено пунктом 267.7 статтею 267 

Податкового кодексу. 

8. Строк  сплати транспортного податку визначено пунктом 267.8 статтею 267  

Податкового кодексу України. 

         Секретар міської ради                                                        О.В.Лесніченко 

Додаток 4  до проєкту рішення 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської  

міської ради 

 від          2021 р. №          -VIІI   

 

 

Положення  

про оподаткування єдиного податку       

 
 

1. Загальні положення 

Положення про єдиний податок (далі – Положення) розроблене у 

відповідності до розділу ХІV Податкового кодексу України, яким встановлені 

правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності, а також справляння єдиного податку. 

Поняття, що застосовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, 

визначеному Податковим кодексом України. 

Дане Положення застосовується  до суб'єктів господарювання (фізичних 

осіб-підприємців), які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності і відповідають вимогам та критеріям, що встановлені нормами 

Податкового кодексу України до платників єдиного податку першої та другої 

груп платників, для яких фіксовані ставки єдиного податку встановлюються 

Татарбунарською міською радою. 

Суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи-підприємці), які 

обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і відповідають 

вимогам та критеріям, що встановлені нормами Податкового кодексу України 

до платників єдиного податку третьої та четвертої груп платників сплачують 

єдиний податок відповідно до порядку та у розмірах, встановлених Податковим 

кодексом України.  

2. Платники податку. 

2.1. Платниками податку є фізичні особи-підприємці, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності першої, другої, третьої і 

четвертої груп платників єдиного податку, визначених Податковим кодексом 



  

України (далі – Податковий кодекс), а саме: 

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують 

працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 

торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з 

надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом 

календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;  

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську 

діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного 

податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у 

сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року 

відповідають сукупності таких критеріїв: 

-не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 

перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

-обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.  

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які 

надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання 

нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність 

з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових 

виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - 

підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, 

якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи. 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують 

працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-

якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг 

доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники: 

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків; 

б) фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах 

фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про 

фермерське господарство", за умови виконання сукупності таких вимог: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va375202-05
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15


  

здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської 

продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої 

продукції та її продаж; 

провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової 

адреси; 

не використовують працю найманих осіб; 

членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її 

сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України; 

площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у 

власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не 

менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів. 

 

2.2. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових 

відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою та розрахунку 

середньооблікової кількості працівників застосовуються норми підпункту 

291.4.1. пункту 291.4. статті 291 Податкового кодексу. 

2.3. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп 

суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи-підприємці) визначені 

пунктом 291.5. статті 291 Податкового кодексу. 

2.4. Платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати 

розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно 

в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). 

2.5. Для цілей цього Положення під побутовими послугами населенню, 

які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, 

розуміються види послуг, вказані у пункті 291.7. статті 291 Податкового 

кодексу. 

3. Порядок визначення доходів та їх склад 

Для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту 

господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати 

на спрощеній системі оподаткування визначення доходу такого суб'єкту 

господарювання здійснюється у відповідності до статті 292 Податкового 

кодексу.  

4. Ставки єдиного податку 

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп 

встановлюються згідно вимог пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу та 

визначені у додатку 4.1 цього Положення.  

4.2. Відсоткові ставки єдиного податку для платників єдиного податку 

для третьої-четвертої груп встановлюються у розмірах, визначених пунктами 

293.3, 293.5, 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n27
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html#_blank


  

4.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і другої  груп 

кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір 

ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності. 

4.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 

господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або 

міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, 

встановлений статтею 293 Податкового кодексу України. 

4.5. Ставки єдиного податку для першої – третьої груп застосовуються у 

розмірах та з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 293.4 та 

пунктом 293.8 статті 293 Податкового кодексу.  

5. Податковий (звітний) період  

5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку є  

податковий (звітний) період встановлений статтею 294 Податкового кодексу. 

6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

6.1. Нарахування та сплата єдиного податку провадяться у порядку та у 

строки встановлені статтею 295 Податкового кодексу. 

7. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного 

податку 

7.1. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку 

здійснюються у відповідності до статті 296 Податкового кодексу. 

8. Особливості нарахування сплати та подання звітності 

8.1. Нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів 

платниками єдиного податку, їх відповідальність визначаються згідно зі 

статтями 297, 300 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями. 

Інші питання  щодо застосування спрощеної системи оподаткування, які 

не врегульовані даним розділом, вирішуються відповідно до норм, 

встановлених Податковим  кодексом України. 

 

 

    Секретар міської ради                                                            О.В.Лесніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Додаток 4.1 

до Положення про 

оподаткування єдиним податком 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 

Татарбунарької міської ради 

від            2021 р. №        -VIIІ 

 

Ставки єдиного податку 

 Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 

року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної одиниці або  

населеного пункту, або 

території об’єднаної 

територіальної громади 

            51              51250     5125010100 місто Татарбунари    

            51              51250     5125080500 село Баштанівка 

            51              51250     5125080400 село Білолісся 

            51              51250     5125080800 село Борисівка 

            51              51250     5125081400 село Глибоке 

            51              51250     5125081900 село Дельжилер 

            51              51250     5125083400 село Нерушай 

            51              51250     5125081900 село Нова Олексіївка 

            51              51250     5125084700 село Спаське 

            51              51250     5125084700 село Струмок 



  

 

 

Ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, що діють на території 

Татарбунарської міської ради: 

 

Для першої групи платників єдиного податку в розмірах: 

 

- 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму на всі види діяльності, які 

дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма 

обмеженнями та особливостями, викладеними в главі 1. розділу ХІV 

Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями; 

 

     Для другої групи платників єдиного податку в розмірі: 

 

-  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на всі види діяльності, 

які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма 

обмеженнями та особливостями, викладеними в главі І розділу ХІV 

Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями. 

 

    Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) 

року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 

року. 

 

       Секретар міської ради                                                             О.В.Лесніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   Додаток  5  до проєкту     

   рішення  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської  

міської ради 

 від          2021 р. №          -

VIІI   

 

 

 

Положення   

про оподаткування туристичного збору  

 

1. Визначення понять  

зараховуються 

до місцевого бюджету. 

2. Платники збору 

 2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної 

одиниці, на якій діє рішення Татарбунарської міської ради про встановлення 

туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом 4.1 пункту 4 цього Положення. 

 2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які визначені пунктом 268.2.2 

статті 268 Податкового кодексу України. 

 

3. База справляння збору 

3.1 Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 4.1 пункту 4 

цього Положення. 

4. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) 

4.1 Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у  

місцях проживання (ночівлі), які визначені пунктом 268.5.1 статті 268 

Податкового кодексу України.  

4.2 Справляння збору може здійснюватися податковими агентами 

визначеними пунктом 268.5.2 статті 268 Податкового кодексу України.  



  

 Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Татарбунарської міської ради. 

 

5. Особливості справляння збору 

5.1. визначено пунктом 268.6 статті 268 Податкового кодексу. 

          6. Порядок сплати збору 

     6.1 Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 

щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду 

строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал. 

 6.2 Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 

надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за 

місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий 

підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної 

податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. 

6.3 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

кварталу. 

7. Строк та порядок подання звітності  

7.1 Податкові агенти подають до контролюючого органу декларацію 

(розрахунок) за податковий (звітний) квартал у строк, визначений пунктом 

49.18.2 Податкового кодексу України, за формою, встановленою центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової 

політики.  

8. Відповідальність і контроль за своєчасністю і повнотою сплати 

збору 

   8.1 Податкові агенти, визначені  цім Положення, несуть відповідальність за 

правильність визначення суми збору, що підлягає сплаті до бюджету, повноту і 

своєчасність перерахування збору до бюджету та своєчасність подання 

податкових декларацій з платежу в порядку, визначеному Податковим кодексом 

України. 

   8.2 Контроль за своєчасність подання податкових декларацій зі збору, 

правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до місцевого 

бюджету здійснюється ГУ ДПС в Одеській області.  

 

 Секретар міської ради                                                       О.В.Лесніченко 

 

 

 

 



  

 

 

 

Додаток 5.1 

до Положення про 

оподаткування туристичного 

збору 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 

Татарбунарької міської ради 

від            2021 р. №        -VIIІ 

 

 

 

Ставка туристичного збору  

 

 Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 

року. 

 Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної одиниці або  

населеного пункту, або 

території об’єднаної 

територіальної громади 

            51              51250     5125010100 місто Татарбунари    

            51              51250     5125080500 село Баштанівка 

            51              51250     5125080400 село Білолісся 

            51              51250     5125080800 село Борисівка 

            51              51250     5125081400 село Глибоке 

            51              51250     5125081900 село Дельжилер 

            51              51250     5125083400 село Нерушай 

            51              51250     5125081900 село Нова Олексіївка 

            51              51250     5125084700 село Спаське 



  

            51              51250     5125084700 село Струмок 

 

Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового 

розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 4.1 

пункту 4 цього Положення, у розмірі 0,25 відсотка - для внутрішнього туризму 

та 2,5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи 

за одну добу тимчасового розміщення. 

 

     Визначити податкового агента щодо справляння туристичного збору на     

території м.Татарбунари: 

 адміністрацію готелю ФОП Абрамова Н.П., розташованого за адресою: 

м.Татарбунари, вул. Центральна, 34, тел. 0674950983; 

 адміністрацію  готелю ФОП Димитрова О.Т., розташованого за адресою: 

м.Татарбунари, вул. Степова, 27, тел. 0964551884. 

 

 

 

  Секретар міської ради                                                        О.В.Лесніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проекту рішення Татарбунарської міської ради  

«Про встановлення місцевих податків та зборів на території 
Татарбунарської міської ради 2022 рік» 

 

І. Визначення проблеми 
 

 Необхідність розроблення проекту рішення Татарбунарької міської ради «Про 

встановлення місцевих податків та зборів на території Татарбунарської міської 

ради на 2022 рік» (далі – проект акта) виникла на підставі ст. 12 Податкового 

кодексу України (далі – Кодекс). 

    Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Кодексу, якщо Татарбунарська міська 

рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і 

зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі 

податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового 

кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється 

із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосування плати за землю. 

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до  бюджету   

Татарбунарької міської ради та, відповідно до діючого законодавства, є 

джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують 

збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб 

територіальної громади Татарбунарської міської ради. Кошти від їх 

надходження спрямовуються на виконання програм соціально-економічного 

розвитку, благоустрій території міста. 

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання 

Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, 

забезпечення дохідної частини бюджету Татарбунарької міської ради, 

виконання програм соціально-економічного розвитку, Татарбунарська міська 

рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 

території Татарбунарської міської ради 2022 рік». 

        У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів 

на 2022 рік, податки і збори будуть справлятимуться на території 

Татарбунарської міської ради за мінімальними ставкам, а плата за землю - із 

застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить 

втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150909.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150909.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150909.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150909.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150909.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150909.html#_blank


  

соціальні програми територіальної громади Татарбунарької міської ради,  такі 

як ремонт доріг, водопровідно-каналізаційні мережі, благоустрій міста та сіл,  а 

також інші заходи. 

 

Аналіз втрат до місцевого бюджету 

п/н Назва 

показника 

У разі прийняття 

рішення про місцеві 

податки і збори на 

2022 рік 

У разі не прийняття 

рішення про місцеві 

податки і збори на 

2022 рік 

Відхилення

, тис. грн.. 

(втрати до 

бюджету) Ставка,% Очікуван

ий обсяг 

надходже

нь, тис. 

грн.. 

Ставка,

% 

Очікуван

ий обсяг 

надходже

нь, тис. 

грн.. 

1. Податок на 

нерухоме 

майно, 

відмінне від 

земельної 

ділянки 

 

від 0,05% 

до 0,3% 

 

207,62 

 

0 

 

0 

 

207,62 

2. Земельний 

податок 

від 0,05% 

до 3% 

6889,27 від 

0,5% до 

3% 

6889,27  

0 

3. Орендна плата 

за земельні 

ділянки 

від 3% до 

12% 

12651,81 від 3% 

до 12% 

12651,81 0 

4. Єдиний 

податок 

І гр.- 10% 

ІІ гр. - 

20% 

23240,83 0 0 23240,83 

5. Туристичний 

збір  

від 0,25% 

до 2,5% 

23,0 0 0 23,0 

5 РАЗОМ  х х х х  

23471,45 

    Якщо  рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Татарбунарської міської ради на 2022 рік» буде прийнято, то очікується, що  в 

бюджет Татарбунарької міської ради надійдуть кошти в сумі 96229,54 тис. грн.  

   Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків та зборів полягає в 

необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів 

від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем 

територіальної громади та покращення інфраструктури міста.  

     Враховуючи, вищевикладене, Татарбунарською міською радою 

розробляється проект рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів 



  

на території Татарбунарської міської ради на 2022 рік» та публікується в 

засобах масової інформації (веб-сайті Татарбунарької міської ради) . 

  Основні групи, на які проблема справляє вплив: 

Групи  Так Ні 

Громадяни +  

Держава +  
Суб’єкти господарювання +  
у тому числі суб'єкти малого 
підприємництва* 

+  

 

    Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових 

механізмів чи діючих регуляторних актів у зв’язку з відсутністю останніх та 

необхідністю у відповідності до ст. 12 Кодексу встановити місцеві податки та 

збори на 2022 рік. 

 

ІІ. Цілі державного регулювання 
 

Метою проекту акта є:  

 виконання норм Податкового кодексу України; 

 встановлення місцевих податків та зборів, які справлятимуться до місцевого 

бюджету Татарбунарької міської ради у 2022 році. 
 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

 

       1. Визначення альтернативних способів  

       Обраний спосіб є найбільш ефективним. 

   Розробка проекту відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми у 

цілому та принципам державної регуляторної політики.  

  Затвердження цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених 

цілей, починаючи з дня набрання ним чинності. 

 
Вид альтернатив Опис альтернативи 

Альтернатива 1:  

Не виносити на розгляд сесії 

Татарбунарької міської ради та не 

приймати  рішення 

Татарбунарької міської ради «Про 

встановлення місцевих податків та 

зборів на території 

Татарбунарської міської ради на 

2022 рік» 

У такому випадку відповідно до пункту 

12.3.5 статті 12 Податкового кодексу 

України, місцеві податки і збори 

сплачуються платниками у порядку, 

встановленому Кодексом за  мінімальними 

ставками, що не сприятиме наповненню 

бюджету Татарбунарької міської ради в 

можливих обсягах. 

Очікуванні втрати міського бюджету в 

результаті неприйняття рішення «Про 

встановлення місцевих податків та зборів на 



  

території Татарбунарської міської ради на 

2022 рік» складатимуть: 23471,45 тис. грн., 

що не дозволить здійснювати видатки 

соціального-економічного та інженерного 

значення (дороги, водопроводно-

каналізаційні мережі, благоустрій). 

Альтернатива 2:  

Прийняти  рішення «Про 

встановлення місцевих податків та 

зборів на території 

Татарбунарської міської ради на 

2022 рік» у запропонованому 

вигляді  

Прийняття даного рішення забезпечить 

досягнення встановлених цілей, чітких та 

прозорих механізмів справляння та сплати 

місцевих податків та зборів на території 

Татарбунарької міської ради та відповідне 

наповнення міського бюджету. 

Забезпечить  фінансову основу 

самостійності органу місцевого 

самоврядування. До бюджету 

територіальної громади орієнтовно надійде 

96229,54 тис. грн., що дозволить 

профінансувати  ремонт доріг, 

водопроводно-каналізаційні мережі, 

благоустрій та інші соціальні програми. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення. 

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування 

Вид альтернатив Вигоди Витрати 

Альтернатива 1:  

 

Відсутні Втрати місцевого бюджету 

у сумі 23471,45 тис. грн., 

за рахунок сплати 

податків за мінімальними 

ставками   

Альтернатива 2:  1. Забезпечить дотримання 

вимог Податкового 

кодексу України, 

реалізацію наданих ОМС  

повноважень. 

2. Забезпечить відповідні 

надходження до місцевого 

бюджету від сплати 

місцевих податків і зборів 

(прогнозована сума 

96229,54 тис. грн.). 

Відсутні 



  

3. Створить сприятливі 

фінансові можливості 

місцевої влади для 

задоволення соціально-

економічних та інших 

потреб територіальної 

громади. 

4. Вдосконалить 

відносини між місцевою 

владою та суб'єктами 

підприємницької 

діяльності . 

Альтернатива 3:  Додаткові  надходження 

коштів до бюджету 

Татарбунарької міської 

ради та спрямування їх на 

соціально-економічний 

розвиток громади 

Існування ризику 

переходу діяльності 

суб’єктів господарювання 

в «тінь» та несплата 

податків. Погіршення 

іміджу місцевої влади. 

 
3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

 
Вид альтернатив Вигоди Витрати 

Альтернатива 1:  

 
Сплата податків та зборів  

за мінімальними ставками, 

передбаченими 

Податковим кодексом 

України 

Витрати пов’язані лише з 

платою за землю,  в сумі:  

19541,08 тис. грн. 

Альтернатива 2:  

 
Вирішення соціально-

економічних проблем 

громади за рахунок 

наповнення дохідної 

частини міського бюджету 

Сплата податків за 

встановленими ставками в 

сумі: 96229,54 тис. грн. 

(прогнозна сума).  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання 

цього регуляторного акта, визначити кількісно наразі неможливо. 
 

Вид альтернатив Вигоди Витрати 

Альтернатива 1:  

забезпечення 

регулювання 

Відкритість та прозорість 

дій Татарбунарької міської 

ради 

Відсутні 



  

Альтернатива 2:  

відсутність 

регулювання 

Можливість сплачувати 

мінімальні податки та 

збори  

Сплата податків та зборів 

за встановленими 

ставками 

 

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього бізнесу наразі 

неможливо розрахувати. 

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 

 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення 

проблеми) 

Бал результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо 

присвоєння відповідного 

бала 

Альтернатива 1:  

відсутність регулювання 

2 Часткове вирішення 

існуючої проблеми, 

надходжень бюджету не 

вистачить для реалізації 

усіх запланованих програм 

Альтернатива 2:  

забезпечення 

регулювання 

4 Цілі прийняття 

регуляторного акта будуть 

досягнуті повною мірою; 

прийняття рішення 

відповідає вимогам чинного 

законодавства, приводить 

ставки по місцевим 

податкам і зборам у 

відповідність до вимог 

Податкового кодексу 

України, встановлені 

доцільні та обґрунтовані 

розміри ставок місцевих 

податків і зборів з 

урахуванням рівня 

платоспроможності 

суб’єктів господарювання 

 

 
Рейтинг 

результативності  
Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обгрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 



  

Альтернатива 

2:  

забезпечення 

регулювання 

Наповнення 

міського бюджету 

та спрямування 

фінансового ресурса 

на соціально-

економічний 

розвиток громади. 

Сплата податків та 

зборів за 

обгрутованими 

ставками. 

Сплата податків за 

запропонованими 

ставками  

Наповнення 

міського бюджету, 

збереження 

кількості суб’єктів 

господарювання та 

робочих місць 

Альтернатива 

1:  

відсутність 

регулювання 

Сплата податків за 

мінімальними 

ставками, 

передбаченими 

Податковим 

кодексом України  

Зменшення 

надходжень до 

міського бюджету. 

Сумарні витрати, 

23471,45 тис. грн. 

Зменшення 

надходжень до 

міського бюджету, 

підвищення 

соціальної напруги 

за причини 

погіршення якості 

життя членів 

громади 

 

 

Рейтинг 

 

Аргументи щодо переваги 

обраної 

альтернативи/причини 

відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта  

Альтернатива 

2 

Альтернатива є  доцільною. 

Прийняття рішення 

забезпечить наповнення  

бюджету Татарбунарької 

міської ради. Податкове 

навантаження для платників  

місцевих податків та зборів не 

буде надмірним. Досягнення 

балансу інтересів  органу 

місцевого самоврядування та 

платників  місцевих податків і 

зборів. 

Зміни до чинного 

законодавства: 

 Податкового кодексу 

України; 

 Бюджетного кодексу 

України; 

 Земельного кодексу 

України; 

та інші закони (зміна 

мінімальної заробітної плати, 

прожиткового мінімуму, 

тощо). 

Виникнення податкового 

боргу про причині не сплати 

місцевих податків та зборів. 



  

Альтернатива 

1 

У разі неприйняття 

регуляторного акта, податки 

та збори справлятимуться по 

мінімальним ставкам, що 

спричинить втрати доходної 

частини бюджету і відповідно 

не виконання бюджетних 

програм.  Вказана 

альтернатива є неприйнятною. 

Зміни до чинного 

законодавства: 

 Податкового кодексу 

України; 

 Бюджетного кодексу 

України; 

 Земельного кодексу 

України; 

та інші закони (зміна 

мінімальної заробітної плати, 

прожиткового мінімуму, 

тощо). 

 

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується. 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- 

обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників 

податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого 

самоврядування – Татарбунарької міської ради.  

 

V.  Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми 
 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна 

розв’язати проблему: 

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на 

території Татарбунарької міської ради, аналітичних показників, інформації 

спеціалістів Татарбунарької міської ради станом на 01.01.2021 року, основним 

механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення 

запропонованих місцевих податків та зборів на  2022 рік. 

Заходи, які маєть здійснити орган місцевого самоврядування для 

впровадження цього регуляторного акта:   

   Розробка проекту рішення Татарбунарької міської ради «Про встановлення 

місцевих податків та зборів на території Татарбунарської міської ради на 2022 

рік» та аналізу регуляторного впливу до нього.  

    Проведення консультацій з суб'єктами господарювання. 

  Оприлюднення проекту рішення разом з аналізом регуляторного впливу та 

отримання пропозицій і зауважень. 

    Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо 

відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

    Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної 

служби України. 



  

    Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Татарбунарької міської 

ради. 

    Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку. 

    Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення. 

   За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигоди СПД, 

прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить 

забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу 

місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для 

вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього аналізу регуляторного 

впливу. 

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від 

ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи 

місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні 

проваджувати або виконувати ці вимоги 

 

    Витрати на впровадження та виконання вимог регуляторного акта не 

передбачені. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів 

малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені 

нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування 

наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та 

зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні 

процедури. 

 

VІІ.  Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
 

   Строк дії регуляторного акту визначений ст. 12 Кодексу. Термін дії акта – один 

рік.  

 У випадку, якщо міська рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про 

встановлення відповідних місцевих податків та зборів на наступний рік, такі 

податки справляються, виходячи з норм Кодексу, із застосуванням їх 

мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за 

землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що 

передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю 

(підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX 

Прикінцеві положення ПКУ). 

 Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи 

місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих 

податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні 

ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті. 

 

VІІІ. Визначення показників результативності регуляторного акта 
 



  

Основними показниками результативності регуляторного акта є: 

 кількість суб’єктів господарювання не обмежено. Дія проекту регуляторного 

акта поширюватиметься на платників місцевих податків та зборів; 

 рівень поінформованості суб'єктів господарювання та громадян з основних 

положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено на 

офіційному веб-сайті Татарбунарької міської ради. 

 

ІХ.  Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 
 

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного 

акта буде здійснюватися після набрання ним чинності шляхом статистичного 

аналізу показників з місцевих податків та зборів. 

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання 

чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння 

показників базового та повторного відстеження.  

 

 

 

Міський   голова                                                                                         А.П.Глущенко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

Десята  сесія VIII скликання 



  

 

 

Про затвердження організаційної структури 

Комунального некомерційного підприємства  

«Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Татарбунарської міської ради 
  

          Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 29.07.2016 року № 801 «Про затвердження Положення про центр 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його 

підрозділи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 

року за № 1167/29297, рішення Татарбунарської міської ради від 04 січня 2021 

року № 73-VIII «Про вступ Татарбунарської міської ради засновником 

комунального некомерційного підприємства «Татарбунарський центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Татарбунарської міської ради», 

Татарбунарська районна рада  

  

ВИРІШИЛА:  
  

1.  Затвердити організаційну структуру Комунального некомерційного 

підприємства «Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Татарбунарської міської ради (додається). 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

постійну комісію міської ради з гуманітарних питань.  
  

  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                    А.П.Глущенко 

  

  

  

 Проєкт рішення підготовлений 

КНП «Татарбунарський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Татарбунарської  міської  ради 

 

 

                                                                                 Додаток до проекту  рішення  

                                                                                 Татарбунарської міської ради 

                                                                                 від   травня 2021 року №  -VIІІ 

  

Організаційна структура Комунального некомерційного підприємства 

«Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Татарбунарської міської ради 

  

      Організаційна структура КНП «Татарбунарський ЦПМСД» ТМР включає:  



  

  

1.    Адміністративно – управлінський підрозділ.  
  

2.   Господарська частина.  
  

3.    Лікувально-профілактична служба, що складається з амбулаторій: 

- Білоліська сільська лікарська амбулаторія ЗП-СМ;  

- Дмитрівська сільська лікарська амбулаторія ЗП-СМ;  

- Нерушайська сільська лікарська амбулаторія ЗП-СМ; 

- Струмківська сільська лікарська амбулаторія ЗП-СМ; 

- Татарбунарська лікарська амбулаторія ЗП-СМ. 
  

4.    Фельдшерсько-акушерські/фельдшерські пункти, які є відокремленими 

структурними підрозділами, а саме: 

- фельдшерсько – акушерський пункт с. Баштанівка; 

- фельдшерсько – акушерський пункт с. Борисівка; 

- фельдшерсько – акушерський пункт с. Глибоке; 

- фельдшерсько – акушерський пункт с. Спаське. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
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Десята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

Татарбунарської громади  на 2021 рік 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в   

Україні», Татарбунарська міська рада 

 

 ВИРІШИЛА:  

 

1. Прийняти Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Татарбунарської громади  на 2021 рік (додаток 1).  

  

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

питань планування території, будівництва, архітектури та благоустрою 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Додаток 1 

                                                                     до проєкту рішення 

 Татарбунарської міської ради 

 

 

ПРОГРАМА 

соціально-економічного розвитку Татарбунарської громади  

на 2021 рік 



  

 

Паспорт місцевої цільової програми  

 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник): виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

2. Розробник програми:  виконавчий комітет (апарат) Татарбунарської міської 

ради 

3. Термін реалізації програми: 2021 рік  

4. Етапи фінансування програми: щомісячно.  

5. Очікувані результати виконання програми:  

- збереження трудового та економічного потенціалу Татарбунарської громади; 

 - створення сприятливого середовища для залучення інвестицій; 

 - забезпечення надходження до бюджету;  

- забезпечення фінансування комунальних установ громади;  

- розвиток комунального господарства та покращення якості комунальних 

послуг;  

- забезпечення добробуту територіальної громади, соціальних гарантій і 

соціального захисту та збереження робочих місць.  

6. Термін проведення звітності: по закінченню терміну дії.  

 

Вступ 

 

Проект Програми соціально-економічного розвитку Татарбунарської громади  

на 2021 рік (далі – Програма) розроблена на основі аналізу соціально-

економічної ситуації міста та поданих пропозицій у відповідності до Закону 

України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», Постанови Кабінету Міністрів України від 

26.04.2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного 

бюджету», та інших нормативно – правових актів. Програма передбачає 

забезпечення узгоджених спільних дій, запровадження чіткого механізму 

взаємодії між владою та усіма суб’єктами господарювання, спрямованих на 

забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки та запобігання 

економічному спаду. Реалізацію намічених заходів та досягнення прогнозних 

показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного 

регулювання та шляхом виконання регіональних цільових програм. В основу 

Програми покладені ключові показники розвитку громади . Реалізація 

Програми дасть можливість підвищити конкурентоспроможність та 

інвестиційну привабливість економіки громади, створити сприятливі умови для 

підвищення ділової активності суб’єктів господарювання, збільшення 



  

бюджетних надходжень та доходів населення, розвитку соціальної 

інфраструктури, вирішення екологічних проблем громади. 

 

1. Мета 

 

Програми соціально-економічного розвитку Татарбунарської громади  на 

2021рік є:  

1. Збереження економічного потенціалу міської ради в умовах економічної 

кризи.  

2. Соціальний захист населення, шляхом реалізації міських програм.  

3. Запровадження політики виваженого діалогу між владою і бізнесом у 

питаннях ведення підприємницької діяльності, зниження адміністративних 

бар’єрів для його розвитку та податкової політики. 

4. Забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету, збереження 

інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності завдяки ефективному 

використанню наявного економічного потенціалу.  

5. Для досягнення поставлених цілей і завдань регіональна політика буде 

формуватися і реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні умови 

для збереження економічного потенціалу громади, підвищення її 

самодостатності. 

 

2. Цілі 

 

Комфорт - створення комфортних умов проживання в громаді , розвиток  як 

гарної, чистої і безпечної громади  для її  громадян, гостей і наступних 

поколінь. 

Громадянин - всебічний розвиток громади  через культурний розвиток, освіту, 

фізкультуру і спорт, участь громадян в управлінні . Виховання місцевого 

патріотизму. 

Робота - зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення 

інвестицій, створення робочих місць. 

Здоров’я - забезпечення збереження здоров’я громади та надання їй якісної 

медичної допомоги. 

Ресурси - ефективне використання ресурсів (власних та залучених) для 

диверсифікації, збільшення доходної бази бюджету, оптимізація витрат. 

 

3. Основні завдання 

 

1. Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств 



  

2. Залучення та накопичення інвестиційних ресурсів для технічного 

переоснащення комунальних підприємств. 

3. Належний облік та оптимізація витрат і втрат енергетичних ресурсів.   

4. Поетапне переведення   котелень  комунальних установ на використання 

альтернативних видів палива.   

5. Утеплення фасадів дошкільних навчальних закладів. 

6. Заміна застарілого енергозатратного  обладнання (котли, котельні установки 

тощо) з використанням енергозберігаючих технологій. 

7. Виконання заходів програми будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання вулиць і доріг комунальної власності Татарбунарської міської ради  

на 2021 рік. 

8. Залучення власників незавершеного будівництва до укладання договорів та 

сплати пайових внесків у розвитку інженерно-траспортної та соціальної 

інфраструктури громади. 

9. Реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання .  

10. Реконструкція та капітальний ремонт каналізаційних мереж. 

11. Покращення благоустрою територій . 

12. Будівництво нових та відновлення існуючих мереж освітлення. 

13. Створення об’єднань співвласників   багатоквартирних   будинків. 

14. Залучення   державних   коштів до будівництва каналізаційних  та 

водопровідних  мереж. 

15. Визначення   альтернативних   шляхів   забезпечення   водою . 

16. Проведення  робіт  по  встановлення   меж  населених пунктів 

17. Підготовка   інвестиційних    проектів   та   їх   просування. 

18. Розбудова та розширення об’єктів надання туристичних послуг. 

19. Збільшення потужностей дошкільних навчальних закладів шляхом їх 

реконструкції. 

20. Сприяння розвитку молодіжних громадських організацій та об’єднань. 

 

4. Очікувальний результат 

 

1. Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств. 

2. Покращення якості надання послуг населенню.   

3. Економія енергоресурсів та бюджетних коштів. 

4. Збільшення обсягів будівельних робіт та введення в експлуатацію 

індивідуальних житлових будинків. 

5. Поліпшення послуг водопостачання населення та водовідведення . 

6. Розширення   площ   зелених насаджень .  

7. Виконання показників дохідної частини місцевого бюджету на 2021 рік. 

8. Залучення капітальних інвестицій. 



  

9. Стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей. 

 

 

 

 

 



  

5. Заходи, обсяги та джерела фінансування програми. 

 

№ 

з/п 

Код 

ТПКВ 

КМБ 

Код 

тимчас

ової 

класиф

ікації 

видатк

ів та 

кредит

ування 

місцев

их 

бюдже

тів 

Найменування об’єкту, вид 

робіт (будівництво, 

капітальний ремонт, 

реконструкція, реставрація, 

тощо) 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

грн. 

Наявність 

проектно-

кошторисн

ої 

документа

ції, її 

необхідніст

ь 

Джерело 

фінансування 

(обласний, 

районний, міський, 

сільський бюджет 

розвитку; 

спонсорські кошти, 

тощо) 

Виконавець 

 0100 Державне управління 

 0150 Організаційне,  інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення  діяльності громади 

1 

 

 

 

 

 

 

 3132 -Капітальний ремонт покрівлі 

даху майнового комплексу –

закладу дошкільної освіти 

розташованого за 

адресою:вул.Центральна,57,сел

о Нерушай,Татарбунарська 

ОТГ,Білгогод-Дністровський 

1160000,00 

 

 

 

 

 

 

 Обласний  

бюджет 

 

 

 

 

 

Виконавчий 

комітет (апарат) 

Татарбунарської 

міської ради 

 

 

 



  

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

район 

 

-Капітальний ремонт КЗ 

«Струмовський НВК»ЗОШ І-ІІІ 

ступенів –ДНЗ 

«Татарбунарської міської 

територіальної громади 

Білгород-Дністровського 

району,Одеської області 

с.Струмок,вул.Перемоги,97 

- Капітальний ремонт Будинку 

культури за адресою: Одеська 

обл., Білгород-Дністровський 

район, Татарбунарська ОТГ, 

с.Дельжилер 

 

-Капітальний ремонт будівлі 

амбулаторії за адресою: Одеська 

обл., Білгород-Дністровський 

район, Татарбунарська ОТГ, 

с.Дельжилер, вул. Миру,1 

 

-Капітальний ремонт будинку 

культури за адресою :Одеська 

область Білгород-Дністровський 

район, м.Татарбунари вул. 

 

    390 000,00 

 

 

 

 

 

   1000000,00 

 

 

 

 

 

  450000,00 

 

 

 

 

 

 

12000000,00 

 

 

 

 

 

 

Обласний  

бюджет 

 

 

 

 

 

 

Обласний  

бюджет 

 

 

 

 

Обласний  

бюджет 

 

 

 

 

 

 

Обласний  

 

 

 

 

 



  

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

-Капітальний ремонт будівлі КЗ 

«Татарбунарська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

№1ім.В.З.Тура»Одеська 

область Білгород-

Дністровський район 

м.Татарбунари вул.Барінова,10 

 

-Капітальний ремонт будівлі КЗ 

«Татарбунарський навчально-

виховний комплекс за адресою 

Одеська область Білгород-

Дністровський район 

м.Татарбунари вул.Князева,5 

 

Капітальний ремонт КЗ 

«Дмитрівська загальноосвітня 

школа І-ІІІступенів» Одеська 

обл., Білгород-Дністровський 

район, Татарбунарська ОТГ, 

с.Дельжилер, вул.Шкільна,115 

 

 

20357550,00 

 

 

 

 

 

 

25337430,00 

 

 

 

 

 

 

12584420,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

24880000,00 

 

бюджет 

 

 

 

 

Обласний бюджет 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

-Реконструкція бази відпочинку 

КП «Дитячий оздоровчий 

заклад Зорька»  за адресою 

Одеська область Білгород-

Дністровський район с. 

Приморське вул.Радісна,56 

 

Капітальний ремонт 

багатофункціонального 

спортивного майданчику із 

штучним покриттям в КП ДОЗ 

«Зорька» за адресою Одеська 

область Білгород-

Дністровський район с. 

Приморське вул.Радісна,56 

 

Капітальний ремонт будівлі 

(утеплення фасаду) КЗ 

«Глибоківський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів»  Татарбунарської 

міської ради Одеської області 

 

 

Капітальний ремонт системи 

 

 

 

 

4714061,00 

 

 

 

 

 

 

300000,00 

 

 

 

 

 

 

 

170000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний,облас

ний бюджет 



  

 

13 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

17 

опалення КЗ «Борисівський 

заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів»  

Татарбунарської міської ради 

Одеської області 

 

Капітальний ремонт будівлі 

(внутрішня вбиральня) КЗ 

«Спаський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів»  

Татарбунарської міської ради 

Одеської області 

 

Капітальний ремонт будівлі 

(внутрішня вбиральня)  КЗ 

«Струмківсьський навчально-

виховний комплекс «Заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ 

ступенів - заклад дошкільної 

освіти» Татарбунарської 

міської ради Одеської області 

 

 

Капітальний ремонт будівлі 

КЗДО  (ясла-садок) 

 

80000,00 

 

 

 

 

 

 

120000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250000,00 

 

 

 

 

 

130000,00 



  

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

19 

 

 

 

«Незабудка» комбінованого 

типу Татарбунарської міської 

ради Одеської області 

 

 

Капітальний ремонт будівлі 

КЗДО (ясла-садок) «Колосок» 

Татарбунарської міської ради 

Одеської області                              

 

Капітальний ремонт будівлі 

(заміна електропроводки) 

КЗДО (ясла-садок) «Буратіно» 

Татарбунарської міської ради 

Одеської області 

 

Капітальний ремонт даху КЗ 

«Татарбунарська дитячо-

юнацька  спортивна школа» 

Татарбунарської міської ради 

Одеської області 

 

 

 

 

 

70000,00 

 

 

 

 

30000,00 

 6000 Житлово -комунальне господарство 

   



  

 6030 Забезпечення   діяльності   водопровідно-каналізаційного  господарства 

20.  3110 Капітальний ремонт водогону по 

вул. Мічуріна м. Татарбунари 

300000,00  Обласний бюджет КП 

«Водопостачальни

к» 

21.  3110 Прокладання водогону по 

вул.Затишна ж/м Южний 

  50000,00   Міський   

бюджет 

 

КП 

«Водопостачальни

к» 

22.  3210 Буріння свердловин 

м.Татарбунари, 

6000000,00  Державний 

бюджет 

КП 

«Водопостачальни

к» 

23.  3210 Придбання контейнерів для сміття  100000,00  Міський  бюджет КП 

«Водопостачальни

к 

24.  3132 Капітальний ремонт водогону, вул. 

Бесарабська 

1500000,00  Державний 

бюджет 

КП «Бесарабія» 

25.  3132 Придбання насосів 80000,00  Міський бюджет 

 

КП 

«Водопостачальни

к 

26.  3210 Поточний ремонт водопровідних 

мереж  

500000,00  Міський бюджет 

 

КП 

«Водопостачальни

к» 

27.  3210 Прочистка каналізаційних мереж 

м.Татарбунари 

150000,00  Міський бюджет 

 

КП 

«Водопостачальни

к» 



  

28.  3210 Облаштування огорожі на 

міському сміттєзвалищі 

80 000,00  Міський бюджет 

 

КП 

«Водопостачальни

к» 

29.  3210 Капітальний ремонт каналізаційної 

мережі м.Татарбунари, 

вул.Пушкіна 

100 000,00  Міський бюджет 

 

КП 

«Водопостачальни

к» 

 6030 Організація   благоустрою   населених пунктів 

30. 

 

 3210 Капітальний ремонт  тротуару за 

адресою: 

Одеська область, м. 

Татарбунари, вул.Трудова  

15000 000,00  Обласний  

бюджет 

 

 

 

КП «Бісарабія» 

31.  3210 Субвенція УМКВ,КП 

«Бесарабія»на: 

- поточний ремонт  тротуарів  

- встановлення автобусних 

зупинок  

- поточний ремонт вуличного 

освітлення населених пунктів 

- благоустрій населених пунктів 

600 000,00  Міський бюджет 

 

Комунальні 

підприємства  

32.  3210 Проведення вуличного 

освітлення по вул..Степова, 

с.Струмок, с.Спаське, 

с.Нерушай, с.Дельжилер 

500 000,00  Обласний бюджет 

 

 

Комунальні 

підприємства 



  

 

 6060 Утримання  об’єктів   соціальної сфери підприємств, що передаються  до комунальної   власності  

33.    Профілювання доріг   вулиць       400 000,00  Міський бюджет 

 

КП  «Бесарабія» 

34.   Виготовлення  документів  на   

сміттєзвалища 

   70 000,00  Міський бюджет 

 

КП 

«Водопостачальни

к» 

  7330 Будівництво  об’єктів  соціальної  та   виробничої   інфраструктури  комунальної власності 

35.  3210 Організація  дорожнього  руху  з 

будівництвом   світлофорного 

об’єкту на перехресті   вулиць В. 

Тура та  Горького м. 

Татарбунари Одеської області 

     88 7362,00  Обласний бюджет КП «Бесарабія» 

36 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

  «Реконструкція майнового 

комплексу стадіону «Колос» 

м.Татарбунари, Одеської 

області» 

 

 

Будівництво міні футбольного 

поля з штучним покриттям в на 

території КЗ «Татарбунарська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1ім.В.З.Тура»Одеська 

49946800,00 

 

 

 

 

1499389,00 

 

 

    

 

 

 Державний  

бюджет 

 

 

 

 

Державний 

бюджет 

 

 

 

«СК Татарбунари» 

(КЗ ТМР «СК 

Татарбунари») 

 

 

КП «Бесарабія» 

 

 

 

 

 



  

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

40 

область Білгород-Дністровський 

район м.Татарбунари 

вул.Барінова,10 

 

Будівництво міні футбольного 

поля з штучним покриттям в на 

території КЗ «Татарбунарський 

навчально-виховний комплекс за 

адресою Одеська область 

Білгород-Дністровський район 

м.Татарбунари вул.Князева,5 

 

Будівництво міні футбольного 

поля з штучним покриттям за 

адресою Одеська область 

Білгород-Дністровський район 

м.Татарбунари вул.Центральна 

 

 

 

 

Встановлення дитячих гральних 

майданчиків с.Струмок 

с.Спаське 

 

 

 

 

1499389,00 

 

 

 

 

 

1499389,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,00 

 

 

 

 

 

 

Державний 

бюджет 

 

 

 

 

Державний 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний 

бюджет 

 

 

 

 

КП «Бесарабія» 

 

 

 

 

КП «Бесарабія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КП «Бесарабія» 



  

 

 7461 Утримання та розвиток   автомобільних доріг  та   дорожньої інфраструктури за рахунок коштів  

місцевого бюджету 

41  2240 Капітальний ремонт по 

вул.Л.Українки м.Татарбунари 

Одеської області 

6812134,00  Державний  

бюджет 

 

КП «Бесарабія»  

42.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці 

Суворова  в м. Татарбунари  

Одеської області 

1 300 000,00  Державний 

бюджет 

КП «Бесарабія»  

43.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці  

Кооперативна  в м. Татарбунари  

Одеської області 

1 300 000,00  Державний 

бюджет 

 

КП «Бесарабія»  

44.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці   

Чорноморська  в м. Татарбунари  

Одеської області 

1 300 000,00  Державни  

бюджет 

 

КП «Бесарабія» 

45.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці 

Горького  в м. Татарбунари  

Одеської області 

9 000 000,00  Держаниий 

бюджет 

КП «Бесарабія» 

46 

 

 

 

 

 3210 Капітальний та поточний ремонт   

в м. Татарбунари  Одеської 

області по вулицях:     Шкільна, 

Клюшнікова, Бесарабська, 

Центральна, Папаніна, 

2000 000,00 

 

 

 

 

 Державний 

бюджет та 

міський бюджет 

 

 

КП «Бесарабія» 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

47. 

 

48 

 

 

49 

Тимошенко, Р.Гульченка, 

Чкалова, Вишнева, Скальська, 

Г.Черненко, 

пров. Г.Черененко,Луговата,23 

Серпня, Теніста, Князева, 

Одеська, 

Чорноморська, Миру, 

Борисівська, 

Бесарабська,Вишнева ін.   

 

Поточний ремонт дороги 

 Татарбунари – Нерушай 

 

Капітальний ремонт дороги 

Татарбунари-Кам’янське 

 

Поточний ремонт дороги на 

міському кладовищі№2 

 

 

 

 

 

 

 

40000000,00 

 

 

 

260000000,00 

 

200000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет  

 

 

 

Обласний бюджет 

 

Міський бюджет 

 

 

 

 

 

 

ДП «Служба 

місцевих 

автомобільних 

доріг» 

 

ДП «Служба 

місцевих 

автомобільних 

доріг» 

 

КП. «Бесарабія» 

 

50.  3210 Встановлення лежачих 

поліцейських в м.Татарбунари 

по вул.Центральній, Князєва, 

Соборна 

100 000,00  Міський бюджет КП «Бесарабія» 

   7650 Проведення   експертної  грошової  оцінки   земельної   ділянки   чи права  на  неї 



  

51.   2281 Проведення  експертної  

грошової оцінки   земельної 

ділянки  чи права на неї  

20 000,00  Міський бюджет Виконавчий 

комітет (апарат) 

Татарбунарської 

міської ради 

        

 8200 Громадський порядок та безпека 

 8230 Інші заходи   громадського порядку  та безпеки 

52.  3110 Придбання   відеокамер 100 000,00  Міський бюджет 

 

Виконавчий 

комітет (апарат) 

Татарбунарської 

міської ради 

  

 

 

 

 

 



  

      

 

 

 

 

 

 

 

 


