
 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
 
 
 

 
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 22.12.2015 року № 9-VIІ «Про  
міський   бюджет на 2016 рік»: 

 1.1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету на 2016 рік» відповідно додатку 1 цього 
рішення (додається); 

 1.2. до додатку 2 «Видатки міського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів» відповідно до додатку 2 до цього рішення 
(додається); 

 1.3. до додатку 4 «Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами міського 
бюджету на 2016 рік» відповідно додатку 3 цього рішення;  

 1.4. до додатку 5 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за 
рахунок коштів бюджету розвитку» відповідно додатку 4  цього рішення (додається); 

 1.5. до додатку 6 «Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари на 2016 рік» 
відповідно додатку 5 цього рішення (додається). 

 2. Внести зміни в додаток 2 рішення міської ради від 18.01.2016 р. № 25-VІІ «Про 
затвердження міської програми «Про затвердження міської програми «Розвиток футболу в м. 
Татарбунари на 2016-2020 роки» та додати видатки: 

№ 
п/п 

Напрямки забезпечення розвитку програми Сума 

(грн.) 

Виконавець 

1. Утримання штату стадіону м. Татарбунари -20 100 Виконавчий комітет 

2. Придбання призів +4 000 Виконавчий комітет 

Про внесення змін і доповнень до рішення 
міської ради від 22.12.2015 року № 9-VIІ «Про 
міський бюджет на 2016 рік» 
 



3. Придбання палива для поїздок на змагання з 
футболу 

+1 500 Виконавчий комітет 

4. Придбання футбольних м’ячів +4 000 Виконавчий комітет 

5. Придбання господарських та паливно-
мастильних матеріалів на утримання стадіону 
м. Татарбунари 

+9 100 Виконавчий комітет 

6. Відрядження +1 500 Виконавчий комітет 

 

 3. Надати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових проблем Сітнянській 
Ганні Вікторівні, яка є переміщеною особою, в сумі 2000,00 (дві тисячі) грн. 

 4. Внести зміни в додаток рішення міської ради від 22.02.2016 р. № 44-VІІ «Про програму 
соціально-економічного розвитку м. Татарбунари на 2016 рік» - до заходів та обсягів 
фінансування по КФК 100203  «Благоустрій міст, сіл, селищ» додати : 

№ п/п КФК КЕКВ Найменування об’єкту Загальний 
обсяг 
фінансування 

(грн.) 

Наявність 
пректно-
кошторисно
ї 
документац
ії 

Джерело 
фінансування 

Виконавець 

18/1 100203 3132 Капітальний 
ремонт пішохідної 
доріжки по вулиці 
Трудова в місті 
Татарбунари 
Одеської області 

180000 так Міський 
бюджет 

УМКВ 
ЗБМ 

 

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 
 
 
 
 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
«_07__»__жовтня __2016р. 
№ _175_ -VІІ 
 
 
 
 
 



   
Додаток  1 

   

до рішення міської 
ради 

   

від  07 жовтня 
2016 року 

    №  175 -VIІ 

      Зміни до додатка 1 до рішення міської ради від 22 грудня 2015 року №9-VII 
"Про міський бюджет на 2016 рік" "Доходи міського бюджету  на 2016 рік 

 
        грн. 

Код Найменування згідно 
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний 

фонд 

Спец
іальн

ий 
фонд 

Всьо
го 

в т.ч. 
бюджет 

розвитку 
1 2 3 4 5 6 

14000000 Внутрішні  податки на товари  та 
послуги  800 000,00 800000,00     

14040000 

Акцизний податок  з реалізації 
субєктами 
господар.роздріб.торгівлі  
підакцизних товарів  

800 000,00 800000,00     

18000000 Місцеві податки і збори 200 000,00 200000,00     

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 60 000,00 60000,00     

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 90 000,00 90000,00     

18050500 

Єдиний податок з 
сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків" 

50 000,00 50000,00     

  Всього доходів 1000000,00 1000000,00     

      

 

Міський голова 

  

А.П. 
Глущ
енко 

 
 

Вик. Вівіч Т.І. 
     

 
 
 
 
 



         
                                            Додаток    2 

         
                    до рішення міської ради 

         
                    від  07 жовтня 2016 року 

         
                    №  175 -VIІ 

Зміни до додатка 2 до рішення міської ради від 22 грудня 2015 року №9-VII  "Про міський бюджет на 2016 рік"     "Видатки міського бюджету на 2016 рік за 
тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів" 

                          (грн.) 

Код 
тимчасово

ї 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
коду тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду 

РАЗОМ Всього 

поточн
і 

видатк
и 2000 

з них: 

Всього 

поточ
ні 

видат
ки 

2000 

з них: 

видатк
и   

розвит
ку  

з них: 

оплата 
праці з 

нарахуванн
ями 2110-

2120 

оплата 
комуналь

них 
послуг та 
енергонос

іїв 2270 

оплата 
праці з 

нарахуванн
ями 2110-

2120 

оплата 
комуналь

них 
послуг та 
енергонос

іїв 2270 

бюдже
т 
розвит
ку 

з них        
капітал

ьні 
видатки 

за 
рахунок 

кош-
тів, що 
пере-

даютьс
я із 

загальн
ого 

фонду 
до 

бюдже
ту 

розвитк
у 

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

010116 

Органи 
місцевого 
самоврядування 

53000,0
0 

53000,0
0   30000,00 

200000,
00       

200000,
00 

200000,
00 

200000,
00 

253000,
00 

070101 
Дошкільні 
заклади освіти 

325000,
00 

325000,
00   100000,00 

62000,0
0       

62000,0
0 

62000,0
0 

62000,0
0 

387000,
00 

  д/с "Незабудка" 
235000,

00 
235000,

00   50000,00               
235000,

00 

  д/ "Колосок" 
90000,0

0 
90000,0

0   50000,00 
62000,0

0       
62000,0

0 
62000,0

0 
62000,0

0 
152000,

00 

100202 

Водопровідно-
каналізаційне 
господарство 

150000,
00 

150000,
00                   

150000,
00 

  у тому числі                         



  

КП 
"Водопостачаль
ник" 

150000,
00 

150000,
00                   

150000,
00 

100203 
Благоустрій 
міст, сіл, селищ 

-
180000,

00 

-
180000,

00     
180000,

00       
180000,

00 
180000,

00 
180000,

00   

  в т. ч. УМКВ ЗБ 

-
180000,

00 

-
180000,

00     
180000,

00       
180000,

00 
180000,

00 
180000,

00   
130112 Інші видатки     -29700,00                   

170703 

Видатки на 
проведення 
робіт, 
пов’язаних з 
будівництвом, 
реконструкцією, 
ремонтом та 
утриманням 
автомобільних 
доріг 

210000,
00 

210000,
00                   

210000,
00 

250380 Інші субвенції                         

  

2620- Субвенція 
районному 
бюджету для 
Татарбунарськог
о НВК "ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-
гімназія" на 
харчування 
пільгових 
категорій дітей 
першого-
четвертого 
класів : дітей з 
багатодітних 
сімей, дітей 
напівсиріт, дітей 
інвалідів, дітей з 
родин учасників 
антитерористич
ної операції (АТО) 
та дітей з родин 
внутрішньо 

-
25000,0

0 

-
25000,0

0                   

-
25000,0

0 



переміщених осіб, 
в тому числі по 
КЕКВ 2230  
"Продукти 
харчування"                                 

  

2620- Субвенція 
районному 
бюджету для 
Татарбунарської 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів ім. 
В.З.Тура на 
харчування 
пільгових 
категорій дітей 
першого-
четвертого 
класів : дітей з 
багатодітних 
сімей, дітей 
напівсиріт, дітей 
інвалідів, дітей з 
родин учасників 
антитерористич
ної операції (АТО) 
та дітей з родин 
внутрішньо 
переміщених осіб, 
в тому числі по 
КЕКВ 2230 " 
"Продукти 
харчування"           

-
25000,0

0 

-
25000,0

0                   

-
25000,0

0 

  

Субвенція 
районному 
бюджету для 
Татарбунарськог
о НВК "ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-
гімназія" на 
харчування 
пільгових 
категорій дітей 
першого-

36165,0
0 

36165,0
0                   

36165,0
0 



четвертого 
класів : дітей з 
багатодітних 
сімей, дітей 
напівсиріт, дітей 
інвалідів, дітей з 
родин учасників 
антитерористич
ної операції 
(АТО), дітей, 
постраждалих 
від 
Чорнобильської 
катастрофи та 
дітей з родин 
внутрішньо 
переміщених осіб, 
в тому числі по 
КЕКВ 2230  
"Продукти 
харчування"  

  

 Субвенція 
районному 
бюджету для 
Татарбунарської 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів ім. 
В.З.Тура на 
харчування 
пільгових 
категорій дітей 
першого-
четвертого 
класів : дітей з 
багатодітних 
сімей, дітей 
напівсиріт, дітей 
інвалідів, дітей з 
родин учасників 
антитерористич
ної операції 
(АТО), дітей, 
постраждалих 
від Чоробильської 

13835,0
0 

13835,0
0                   

13835,0
0 



катастрофи та 
дітей з родин 
внутрішньо 
переміщених осіб, 
в тому числі по 
КЕКВ 2230 " 
"Продукти 
харчування"          

  

Субвенція 
районному 
бюджету на 
капітальний 
ремонт 
(внутрішньої 
вбиральні й 
актової зали)  
«Татарбунарсько
го НВК ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-
гімназія» 
Татарбунари 
Одеської області               

-
75000,0

0       

-
75000,0

0 

-
75000,0

0 

-
75000,0

0 

-
75000,0

0 

  

Субвенція 
районному 
бюджету на 
капітальний 
ремонт 
(внутрішньої 
вбиральні та 
актової зали)  
Татарбунарськог
о НВК ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія 
м. Татарбунари, 
Одеська область            

75000,0
0       

75000,0
0 

75000,0
0 

75000,0
0 

75000,0
0 

  

Субвенція 
районному 
бюджету на 
капітальний 
ремонт системи 
опалення, 
каналізації та 
водопроводу для         

-
70000,0

0       

-
70000,0

0 

-
70000,0

0 

-
70000,0

0 

-
70000,0

0 



Татарбунарської 
ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів ім.. 
В.З.Тура      

  

Субвенція 
районному 
бюджету на 
капітальний 
ремонт системи 
опалення, 
каналізації, 
водопроводу та 
внутрішніх 
туалетів ЗОШ  І-
ІІІ ступенів № 1 
ім. В.З.Тура на 
вулиці Барінова, 
№ 10, м. 
Татарбунари  

        
70000,0

0       
70000,0

0 
70000,0

0 
70000,0

0 
70000,0

0 

  Всього видатків 
558000,

00 
558000,

00 -29700,00 130000,00 
442000,

00       
442000,

00 
442000,

00 
442000,

00 
1000000

,00 

                            
 

Міський голова 
       

А.П.Глущенко 
   

 
   

                          

 

Виконавець: 
Л.С.Лютикова 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Додаток  3 



   
  до рішення міської ради 

   
  від    07 жовтня  2016 року 

   
   №  _175_ -VIІ 

Зміни до додатка 4 до рішення міської ради від 22 грудня 2015 року №9-VII "Про міський бюджет на 2016 рік" "Ліміти споживання 
енергоносіїв бюджетними установами міського бюджету на 2016 рік" 

 
        грн. 

   № Найменування бюджетних 
установ  

Електроенергія Тверде паливо Водопостачання Всього 
кВт /год грн. тонн грн. м.куб грн. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Дошкільні заклади 
освіти     32 100000     100000,00 

  в т.ч.               
  Садок-ясла "Незабудка"      16 50000     50000 
  Садок-ясла "Колосок"      16 50000     50000 

2 Виконавчий комітет 
міської ради     9 30000     30000 

  РАЗОМ     41 130000     130000,00 
         Міський голова 

  
    

 
А.П.Глущенко 

 Виконавець:  Вівіч Т.І. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                            Додаток   4 



    
                    до рішення міської ради 

    
                    від  07 жовтня 2016 року 

    
                    №  175 -VIІ 

       Зміни до додатка 5 до рішення міської ради  від 22 грудня 2015 року №9-VII    "Про міський бюджет на 2016 рік"  "Перелік об'єктів, 
видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку " 

 
          (грн.) 

Код 
тимчасової 

відомчої 
класифікації 

видатків 

Назва головного 
розпорядника коштів 

Назва об’єктів 
відповідно до 

проектно-кошторисної 
документації;тощо 

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності 

об’єктів на 
майбутні 

роки 

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 
майбутні 

роки 

РАЗОМ 
видатків на 
поточний 

рік 

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду 
тимчасової класифікації 

видатків та кредитування 
місцевих бюджетів 

              

010116 
Органи місцевого 
самоврядування         200000,00 

010116/3132 
Органи місцевого 
самоврядування 

Капітальний ремонт 
адміністративного 
будинку міської ради в 
м. Татарбунари 
Одеської області       200000,00 

070101 Дошкільні заклади освіти         62000,00 

070101/3132 Дошкільні заклади освіти 

Капітальний ремонт 
приміщень другого 
поверху блоків "Б", 
"Б1" та "З" будівлі ясла-
садка "Колосок" за 
адресою: Одеська обл., 
м. Татарбунари, вул., 
Клюшнікова,23       62000,00 

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ         180000,00 



(УМКВ ЗБМ) 

100203/3132 
Благоустрій міст, сіл, селищ ( 
УМКВ ЗБМ) 

Капітальний ремонт 
пішохідної доріжки по 
вулиці  Трудова в місті 
Татарбунари Одеської 
області       180000,00 

250380 Інші субвенції           

250380/3220   

Субвенція районному 
бюджету на 
капітальний ремонт 
(внутрішньої вбиральні 
й актової зали)  
«Татарбунарського 
НВК ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія» 
Татарбунари Одеської 
області         -75000,00 

250380/3220   

Субвенція районному 
бюджету на 
капітальний ремонт 
(внутрішньої вбиральні 
та актової зали)  
Татарбунарського НВК 
ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія" м. 
Татарбунари, Одеської 
області             75000,00 

250380/3220   

Субвенція районному 
бюджету на 
капітальний ремонт 
системи опалення, 
каналізації та 
водопроводу для 
Татарбунарської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів ім.. 
В.З.Тура                 -70000,00 



250380/3220   

Субвенція районному 
бюджету на 
капітальний ремонт 
системи опалення, 
каналізації, 
водопроводу та 
внутрішніх туалетів 
ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 1 
ім. В.З.Тура на вулиці 
Барінова, № 10, м. 
Татарбунари        70000,00 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ         442000,00 

     
    

Міський 
голова 

    
А.П.Глущенко 

        Виконавець: 
Л.С.Лютикова 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
Додаток 5 

   



    
до рішення міської ради   

   

    від  07 жовтня 2016 р. № 175 - VІІ 

         

 

Зміни до додатка 6 до рішення міської ради  від 22 грудня 2015 року №9-VII  "Про міський 
бюджет на 2016 рік"   "Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари на 2016 рік"   

    
         
     

( грн.) 
   

Код Назва Загальний фонд 
Спеціальний фонд 

Разом    
Разом 

У т.ч. бюджет  
   розвитку 
   1 2 3 4 5 6 

   200000 Внутрішнє фінансування -442000,00 442000,00 442000,00   
   208000 Фінансування за рахунок зміни залишку 

коштів бюджетів 
-442000,00 442000,00 442000,00   

   208100 На початок періоду         
   208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
спеціального фонду 

-442000,00 442000,00 442000,00   

     Всього за типом кредитора -442000,00 442000,00 442000,00   
   600000 Фінансування за активними 

операціями 
-442000,00 442000,00 442000,00   

   602000 Зміни обсягів готівкових коштів -442000,00 442000,00 442000,00   
   602100 На початок періоду         
   602400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
спеціального фонду 

-442000,00 442000,00 442000,00   

     Всього за типом боргового 
зобов’язання 

-442000,00 442000,00 442000,00   

   
         

 
Міський голова А.П. Глущенко 

    
         

 

Вик. Вівіч Т.І. 
 

       



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
       Про внесення  змін до рішення міської ради 
       від  18.01.2016 року № 22-VII  «Про затвердження 
       міської програми  «Культурно- масових  та  мистецьких 
       заходів на 2016 рік» 
 
         

 Керуючись пунктом  22 статті  26   Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  Татарбунарська міська рада 

 

 В И Р І Ш И Л А: 
     1. Знести  зміни в  додаток  1  рішення   міської   ради  від   18.01.2016 р. № 22-VII  «Про 
затвердження  міської програми  «Культурно-масових та мистецьких заходів на 2016 рік»,  а саме 
: 

     
 
    2. Відділу  бухгалтерського обліку виконавчого  комітету (апарату) Татарбунарської міської 
ради   (Лютикова Л.С.)  здійснювати   фінансування   Програми   в межах  бюджетних призначень  
на  2016 рік. 
 
         3. Контроль за  виконання даного рішення покласти  на постійну комісію  з питань бюджету, 
фінансів, соціально-економічного розвитку, планування  та обліку.  
 
 
 
 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_07__»__жовтня __2016р. 
№ _176_ -VІІ 

          
п/н 

Дата                             Напрямки забезпечення 
                           розвитку програми 

    Сума  
    (грн.) 

Виконавець 

1. 23.03 Всеукраїнський  день працівників культури та аматорів 
народного  мистецтва 

-  500,00 Виконавчий 
комітет 

2. 22.05 Всеукраїнський  день працівників  культури            - 400,00 Виконавчий 
комітет 

3. 19.12 День  Святого  Миколая - 1100,00  
3. 09.11 Всеукраїнський  день працівників культури та  

аматорів народного  мистецтва 
+   2000,00 Виконавчий 

комітет 



 
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________одинадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
              Про внесення  змін до рішень міської ради  
              від 18.01.2016 року № 26-VII  «Про затвердження 
             міської програми  «Розвиток шахів  та шашок  
              м. Татарбунари» на 2016-2020 роки» 
 
 

Керуючись пунктом  22 статті  26   Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  Татарбунарська міська рада 

  
В И Р І Ш И Л А: 
 
     1. Внести  зміни в додаток  2   рішення   міської   ради  від   18.01.2016 р. № 26-VII  «Про 
затвердження  міської програми «Розвиток  шахів та шашок  м.Татарбунари» на 2016-2020 роки»,              
а саме: 
     
          

№ 
п/н 

Напрямки забезпечення 
розвитку програми 

    Сума  
    (грн.) 

Виконавець 

1. Утримання  шахово-шашкового клубу м. Татарбунари     -9600,00 Виконавчий 
комітет 

2. Придбання  призів 
 

   + 9600,00 Виконавчий 
комітет 

    
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
    2. Відділу  бухгалтерського обліку виконавчого  комітету (апарату) Татарбунарської міської 
ради   (Лютикова Л.С.)  здійснювати   фінансування   Програми   в межах  бюджетних призначень  
на  2016 рік. 
 
         3. Контроль за  виконання даного рішення покласти  на постійну комісію  з питань бюджету, 
фінансів, соціально-економічного розвитку, планування  та обліку.  
 
 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_07__»__жовтня __2016р. 
№ _177_ -VІІ 



 
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________одинадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
Про     внесення     змін   до    структури  
виконавчого комітету Татарбунарської 
міської  ради  на 2016  рік 

 
 

Відповідно до пункту 5 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  з метою  забезпечення ефективності здійснення повноважень виконавчого комітету 
міської ради, Татарбунарська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 
 
1. Внести зміни до структури виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, затвердженої 
рішенням сесії міської ради від 22 грудня 2015 року № 10-VII, а саме: 
 
1.1. В  земельному відділі  та з питання надходження  податків та зборів виконавчого комітету 
(апарату) міської ради: 
- скоротити   посаду  спеціаліста з  місцевих податків та зборів; 
1.2. В відділі з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) ввести посаду головного 
спеціаліста. 
 
2. Внести зміни до  додатку 1 до рішення сесії Татарбунарської міської ради від 22 грудня 2015 
року «Про затвердження структури виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на 2016  
рік»,  виклавши його в новій редакції (додається).  
 
3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради (Лютикова Л.С.) 
внести зміни до штатного розпису виконавчого комітету (апарату) міської ради.  
 
4.Начальнику відділу з питань діловодства та контролю-секретаріату ради та виконавчого 
комітету міської ради Бондаренко Ю.О. попередити працівника про можливе вивільнення  та 
запропонувати  працівнику, що підпадає під скорочення штату, переведення за його згодою на 
інші вакантні посади та здійснити  переведення працівника  відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, 
соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 

 
 

            МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_07__»__жовтня__2016р. 
№ _178_ -VІІ 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
 

        Про затвердження проектно- 
        кошторисної документації по обєкту 
      «Капітальний ремонт дорожнього покриття 
       вул. Дністровська в м. Татарбунари Одеської області»   
 

 
 
 

        Керуючись статтею 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши проектно-кошторисну документацію по «Капітальний ремонт дорожнього 
покриття  вул.Дністровська в м. Татарбунари Одеської області» , Татарбунарська міська рада 
  
      ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вул. Дністровська в м. Татарбунари Одеської області» після проведення експертизи 
в сумі 1148,734 тис. грн (додаться). 
 
2. Дозволити виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 
Дністровська в м. Татарбунари Одеської області» та визначити виконавцем робіт СПД 
Айропетян С.С 
 
3. Контроль за  виконання цього рішення покласти  на постійну комісію  з питань бюджету, 
фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 

 
 
 
 
                   МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_07__»__жовтня __2016р. 
№ _179_ -VІІ 

 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________одинадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
 
Про надання дозволу на розробку проекту  
землеустрою в  м. Татарбунари, за заявою 
 громадянина Ткача Геннадія Анатолійовича 
 
 
 
 
 

Відповідно до статтей 12,118,121-125, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті  24, пункту 3 «Перехідних та 
прикінцевих положень» Закону України «Про державний земельний кадастр», Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву громадянина Ткача Геннадія 
Анатолійовича, що мешкає у м. Татарбунари, подані документи, Татарбунарська міська рада 
 
         ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл Ткачу Геннадію Анатолійовичу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею – 0,1000 га, для 
державної реєстрації речового права та надання безоплатно у приватну власність за адресою : 
68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Миру, буд. 33.  
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
            МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_07__»__жовтня __2016р. 
№ _180_ -VІІ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
 
      Про надання дозволу на розробку проекту  
      землеустрою в м. Татарбунари, за заявою  
      громадянки Ткач Олени Павлівни 
 
 
 

 
 
            Відповідно до статтей 12,118,121,123 Земельного кодексу України, Закону України «Про 
оренду землі»,  пункту 34 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, 
статті  24, пункту 3 «Перехідних та прикінцевих положень» Закону України «Про державний 
земельний кадастр», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши 
заяву громадянки Ткач Олени Павлівни, що мешкає у м. Татарбунари, подані документи, 
Татарбунарська міська рада 
 
                ВИРІШИЛА: 
 

1.  Надати дозвіл Ткач Олені Павлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею – 0,1000 га та в 
оренду строком на 49 років для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею – 0,05 га, для державної реєстрації речових прав 
за адресою : 68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Польова, 67. 

 
2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно - територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

«_07__»__жовтня __2016р. 
№ _181_ -VІІ 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
 
 Про поновлення терміну дії договору оренди 
 землі в м. Татарбунари за заявою  громадян   
 Чиханцова Анатолія Миколайовича  та 
 Чернишової Любові Вікторівни. 
 
 
 
 

               Відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України 
«Про оренду землі», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянів: Чиханцова Анатолія Миколайовича  
та Чернишової Любові Вікторівни. 
 
                 ВИРІШИЛА: 

 
1.   Поновити громадянам Чиханцову Анатолію Миколайовичу  та Чернишової Любові 

Вікторівні на новий термін до 01.01.2017 року дію  договору оренди землі від 03.08.2010 р., який 
зареєстрований у Татарбунарській міській раді, про що вчинено запис за № 128 від 03 серпня 2010 
року, щодо земельної ділянки площею 0,0560  га за адресою: м. Татарбунари, вул. Робоча, 11-а,  
для експлуатації та обслуговування не житлової будівлі; 

 
2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 

 
 
 
 
 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_07__»__жовтня __2016р. 
               № _182_ -VІІ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
 

         Про затвердження паспорту прив’язки           
         тимчасової споруди (бігборду) для здійснення   
         підприємницької діяльності в м. Татарбунари, 
         за заявою ФОП Мукієнка Р.М. 

 
 
 

         Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 
листопада 2011 р. за № 1330/20068,  Положення про порядок розміщення малих архітектурних 
форм в м. Татарбунари, затвердженого рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. 
№ 808-V, розглянувши заяву ФОП Мукієнко Романа Миколайовича, мешканця м. Татарбунари,  
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

        В И Р І Ш И В :  
1. Затвердити Мукієнку Роману Миколайовичу (фізичній особі - підприємцю) паспорт 

прив’язки тимчасових  споруд (бігбордів) від 12.08.2016 року на ділянках № 6 та № 14 для 
здійснення підприємницької діяльності в м. Татарбунари,  вул. Степова згідно комплексної схеми 
розміщення  тимчасових споруд (бігбордів) у м. Татарбунари. 

2.  Укласти з ФОП Мукієнко Р.М. договір пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою ( бігборду) терміном до 12.08.2019 року з можливістю пролонгації на період дії 
паспорту прив’язки тимчасової споруди для розміщення та утримання  бігборду на ділянці №6  
площею 0,0025 га та на ділянці №14  площею 0,0025 га, для здійснення підприємницької 
діяльності, за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова. 

3.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 
 

 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_07__»__жовтня __2016р. 
               № _183_ -VІІ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

Про поновлення терміну дії договору оренди землі  
в м. Татарбунари за заявою Федорова Порфирія Гурійовича 
 

 

 

           Відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України 
«Про оренду землі», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву Федорова Порфирія Гурійовича, мешканця 
м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
            ВИРІШИЛА: 
 

1. Поновити Федорову Порфирію Гурійовичу до 01.08.2017 року термін дії договору 
оренди землі від 04.04.2000 року, зареєстрованого у Татарбунарській міській раді за № 61 від 
04.04.2000, на земельну ділянку загальною площею 2,3 га,  сільськогосподарського призначення 
для сінокосіння, розташовану за адресою: м. Татарбунари, район виноробного заводу.  

 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 

 

 

 

 

 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_07__»__жовтня __2016р. 
               № _184_ -VІІ 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 Відповідно до статтей 12,118,121-125, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті  24, пункту 3 «Перехідних та 
прикінцевих положень» Закону України «Про державний земельний кадастр», Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву громадянина Кузьменка 
Олександра Миколайовича, що мешкає у м. Татарбунари, подані документи, Татарбунарська 
міська рада 
 
           ВИРІШИЛА: 
 

1. Нати дозвіл Кузьменко Олександру Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею – 
0,1000 га, для державної реєстрації речового права та надання безоплатно у приватну 
власність за адресою : 68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Польова, буд. 86.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 
 

 
 
 

 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_07__»__жовтня __2016р. 
               № _185_ -VІІ 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою в  м. Татарбунари, за заявою 
громадянина Кузьменка Олександра Миколайовича 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою в  м. Татарбунари, за заявою 
громадянина Кузьменка Олександра Миколайовича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  Відповідно до статтей 12,118,121-125, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті  24, пункту 3 «Перехідних та 
прикінцевих положень» Закону України «Про державний земельний кадастр», Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву та подані документи Троц Ірини 
Павлівни, що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
           ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл Троц Ірині Павлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду строком на 49 ( сорок девять) років для будівництва, експлуатації і 
обслуговування індивідуального гаражу орієнтовною площею – 0,0040 га, для державної 
реєстрації речового права за адресою : 68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Центральна, буд. 
50-а, гараж №10.  
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 
 
 

 
 

 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_07__»__жовтня __2016р. 
               № _186_ -VІІ 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою в  м. Татарбунари, за заявою Троц 
Ірини Павлівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
Про внесення змін у рішення Татарбунарської 
міської ради від 22.08.2014 року №899-VI за  
заявою Кашняна Олега Валерійовича 
 
 

             Керуючись пунктами «б», «д», «к» статті 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву та надані 
документи Кашняна Олега Валерійовича, мешканця м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
            ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у пункті 1 рішення Татарбунарської міської ради від 22.08.2014 року 
№899-VI в частині, що стосується Кашняна Олега Валерійовича, а саме: 

 
замість слів та цифр : «надати дозвіл Кашняну Олегу Валерійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення індивідуального 
садівництва площею - 0,0583 га, для оформлення речового права та безоплатної передачі у 
приватну власність, за адресою: 68100, Одеська обл., м.Татарбунари, вул. Київська, 72» , 

 
зазначити : « надати дозвіл Кашняну Олегу Валерійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) орієнтовною площею 0,06 га для оформлення права оренди за адресою: 68100, Одеська 
обл., м.Татарбунари, вул. Київська, 72.». 

 
 
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 
      «_07__»__жовтня __2016р. 
               № _187_ -VІІ 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
 
 
 

 
 

              Керуючись пунктами «б», «д», «к» статті 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву та надані 
документи Сорочан Тетяни Вікторівни, мешканки м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
            ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у назві та пункті 1, 3 рішення Татарбунарської  міської ради від 
15.10.09 р. № 613-VІ в частині, що стосується Сорочан Тетяни Вікторівни, за адресою вул. 
Верхня, 9, м.Татарбунари, а саме:  

 
Замість слів: «проектно - технічної документації» , зазначити : «проекту  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність» ,      
та замість «0,0744», зазначити: «0,08». 
 
 
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 
      «_07_»__жовтня __2016р. 
               № _188_ -VІІ 
 
 

Про внесення змін у  рішення Татарбунарської  
міської ради від 15.10.09 р. № 613-VІ за заявою  
Сорочан Тетяни Вікторівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
         Про внесення змін у  рішення Татарбунарської 
         міської ради від 18.12.08 р. №647-V за заявою   
         Карабецького Івана Івановича 

 
 
 

              Керуючись пунктами «б», «д», «к» статті 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву та надані 
документи Карабецького Івана Івановича, мешканця м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
            ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у назві та пунктах 1, 2 рішення Татарбунарської міської ради від 
18.12.08 р. №647-V,  в частині, що стосується Карабецького Івана Івановича, а саме:  
           
         У назві та пунктах 1 та 2 замість слів: «проектно - технічної документації»,  
зазначити : «проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та в оренду», 

   
Пункт 1  викласти у новій редакції замість слів та цифр: «Надати дозвіл гр. Карабецькому 

Івану Івановичу на земельну ділянку для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,0392  га в межах м. Татарбунари, вул. 
Ленінського Комсомолу, 66-а», 

 
зазначити: «Надати дозвіл гр. Карабецькому Івану Івановичу по передачі безоплатно у 

власність земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га 
та в довгострокову оренду  строком на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,04 га за адресою :  м. Татарбунари, по вул. Бесарабська, 66-а». 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 
 

            МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_07__»__жовтня __2016р. 
               № _189_ -VІІ 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
         Про внесення змін у  рішення виконавчого комітету   
        Татарбунарської  міської ради від 21.05.1998 р. № 122  
        за заявою  Вахницької Ганни Михайлівни 

 
 
 
 

            Керуючись пунктами «б», «д», «к» статті 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву та надані 
документи Вахницької Ганни Михайлівни, мешканки м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
          ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у рішення виконавчого комітету  Татарбунарської  міської ради від 
21.05.1998 р. № 122 в частині, що стосується Вахницької Ганни Михайлівни, за адресою 
вул. Затишна, 27, м.Татарбунари, а саме:  
 

пункт 1 викласти у новій редакції: «у стовбці «для будівництва і обслуговування житлового 
будинку і господарських будівель та споруд» замість цифр «0,12» зазначити цифри: «0,10» . 
 

2. Рекомендувати заявнику оформити земельну ділянку  орієнтовною площею 0,02 га в 
оренду строком на 49 років для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), у відповідності до державних 
будівельних норм ДБН360-92. 
 
 

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 
      «_07__»__жовтня __2016р. 
               № _190_ -VІІ 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
      Про внесення змін у  рішення Татарбунарської  
      міської ради від 02.07.2012 р. № 421- VI за  
      заявою  Топор Анастасії Іванівни 

 
 
 

            Керуючись пунктами «б», «д», «к» статті 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву та надані 
документи Топор Анастасії Іванівни, мешканки м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
            ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у назві та пунктах 1, 2 рішення Татарбунарської  міської ради від 02.07.2012 
р. № 421- VI «Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою» в 
частині, що стосується Топор Анастасії Іванівни, а саме:  
 
у назві та пунктах 1, 2 рішення замість слів : «технічної документації», зазначити :   
«проекту землеустрою щодо відведення у власність»; 

 
            у пункті 1 замість цифр: «0,0407». зазначити: « 0,04». 

 
 

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 
      «_07__»__жовтня __2016р. 
               № _191_ -VІІ 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
 
 
 
 

 
            Керуючись пунктами «б», «д», «к» статті 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву та надані 
документи Табачок Наталії Олександрівни, мешканки м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
           ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у назві та пунктах 1, 2 рішення Татарбунарської міської ради від 
28.01.11р. № 68-VІ  в частині, що стосується Табачок Наталії Олександрівни, а саме:  

            
            У назві та пунктах 1 та 2 замість слів: «проектно - технічної документації»,  

зазначити : «проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та в 
оренду», 

   
Пункт 1  викласти у новій редакції замість слів та цифр: «гр. Табачок Наталії 

Олександрівні на земельну ділянку для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення 
індивідуального садівництва площею 0,0681  га, в межах м. Татарбунари, вул. Чапаєва, 6», 

 
зазначити: «гр. Табачок Наталії Олександрівні по передачі безоплатно у власність 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га та в 
довгострокову оренду  строком на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,0682 га за адресою :  м. Татарбунари по вул. Чапаєва, 6». 

 
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 
      «_07__»__жовтня __2016р. 
               № _192_ -VІІ 
 
 

Про внесення змін у  рішення Татарбунарської  
міської ради від 28.01.11р. № 68-VІ  за заявою  
Табачок Наталії Олександрівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________одинадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
      Про внесення змін у  рішення Татарбунарської   
      міської ради від 18.12.09 р. №647-V за заявою  
      Вінницької Валентини Анатоліївни 

 
           Керуючись пунктами «б», «д», «к» статті 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву та надані 
документи Вінницької Валентини Анатоліївни, мешканки м.Татарбунари, Татарбунарська міська 
рада 
 
       ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у назві та пунктах 1, 2 рішення Татарбунарської міської ради від 
18.12.09 р. №647-V,  в частині, що стосується Вінницької Валентини Анатоліївни , а саме:  
           
         У назві та пунктах 1 та 2 замість слів: «проектно - технічної документації»,  

зазначити : «проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та в 
оренду», 

   
Пункт 1  викласти у новій редакції замість слів та цифр: «гр. Вінницькій Валентині 

Анатоліївні на земельну ділянку для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,1054  га в межах м. Татарбунари, вул. Калініна, 
21», 

 
         зазначити: «гр. Вінницькій Валентині Анатоліївні по передачі безоплатно у власність 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га та в 
довгострокову оренду  строком на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,11 га за адресою :  м. Татарбунари по вул.. Слов’янська, 21». 

 
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 
      «_07__»__жовтня __2016р. 
               № _193_ -VІІ 
 


