
 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
Тринадцята сесія____VIІ____скликання 

                                                                   

РІШЕННЯ 
 
 
 
 

Татарбунарська міська рада       ВИРІШИЛА:      
 

1.  Визначити на 2017 рік: 
-  доходи міського бюджету у сумі 19 065 558 грн., в тому числі доходи загального фонду 

міського  бюджету 12 701 222 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 54 700 грн., 
субвенція 6 309 636 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення; 

-  видатки  міського бюджету у сумі 19 065 558 грн., в тому числі видатки загального 
фонду міського бюджету  16 320 858 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 2 744 
700 грн., у тому числі бюджету розвитку 2 690 000 гривень згідно з додатком № 2 цього 
рішення; 

- профіцит міського бюджету у сумі 2 690 000 грн., в тому числі загального фонду 
міського бюджету 2 690 000 грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком № 3 до 
цього рішення. 

- дефіцит міського бюджету у сумі 2 690 000 грн., в тому числі спеціального фонду 
міського бюджету у сумі 2 690 000 грн. покриттям якого визначити надходження коштів із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком № 3 до 
цього рішення. 

 
2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  міського бюджету  у 

сумі  21 000 гривень.  
 

3. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за 
рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення. 

 
 4.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 20000 гривень. 
 
 5. Затвердити  перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету 

на 2017 рік за їх економічною  структурою:  
- заробітна плата (код 2111); 

    - нарахування на оплату праці (код 2120); 
    - медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220); 
    - продукти харчування (код 2230); 
    - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270); 
    - інші виплати населенню (код 2730). 

 

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих 
(регіональних) програм у сумі 1 362 436 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення. 

 

Про  міський   бюджет 
на 2017 рік 
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   7.  Вільний залишок коштів загального та спеціальних фондів на 01.01.2017 рік буде 
розподілений шляхом внесення змін до цього рішення. 
    
     8. Установити, що: 
      - розпорядники коштів  міського бюджету мають право брати зобов’язання  на здійснення 
видатків, або платежів тільки в межах відповідних бюджетних призначень, затверджених їм на 
2017 рік; 
      - нецільове використання бюджетних  коштів, тобто використання  їх на цілі, що не  
відповідають бюджетним призначення, встановлених цим рішенням, виділеним  бюджетним 
асигнуванням  чи кошторису, має наслідком зменшення  бюджетних призначень 
розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за  цільовим 
призначенням; 
      - зобов’язання взяті  розпорядниками  бюджетних коштів без  відповідних бюджетних 
асигнувань, не вважаються бюджетними  зобов’язаннями і  не підлягають оплаті за рахунок 
бюджетних коштів. Взяття таких  зобов’язань є бюджетним правопорушенням; 
      - розпорядники бюджетних коштів мають право брати зобов’язання за спеціальним 
фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального 
фонду бюджету; 
      - поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися 
розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня  заборгованість  із  заробітної плати. 
 
      9. Виконкому міської ради: 
      -  у процесі виконання  міського  бюджету вносити  пропозиції  міській раді щодо змін по 
доходах та видатках у разі  настання  випадків, передбачених Бюджетним Кодексом України; 

- відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Виконкому 
міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: 

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із 
забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду 
за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 
відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного 
бюджетного періоду. 

 
 10. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку 

потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на 
проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв 
у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних 
бюджетних асигнувань згідно  з додатком  № 6. Розпорядникам забезпечити укладання угод по 
кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним  розпорядникам обґрунтованих 
лімітів. 

 
 11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік: 
до доходів належать надходження, визначені  статтею 69 Бюджетного кодексу України, а 

також такі надходження:……. 
          - податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності; 

        - податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; 
        - єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; 
         -  збір за місця для паркування транспортних засобів; 
       -  туристичний збір; 
         - адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та 

виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку 
адміністративними комісіями; 
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         - надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є міські (міст районного 
значення), селищні та сільські ради; 

        - плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання 
послуг; 

        - державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем 
вчинення дій та видачі документів; 

       - акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів міст районного значення, сільських, 
селищних бюджетів; 

      -  адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст 
районного значення) рад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг. 

 
         12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України 
на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69  Бюджетного кодексу 
України, а також такі надходження: 

-  екологічного податку . 
      13. В міжсесійний період надати право міському голові здійснювати внесення змін до 
розпису доходів і видатків міського бюджету на 2017 рік шляхом видання розпорядження 
голови міської ради з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради. 
 
      14.  Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 
      15. Внести зміни до рішення міської ради від 10.12.2015 року «Про передачу у комунальну 
власність Татарбунарської районної ради дитячих садків м. Татарбунари», а саме п. 7 викласти 
в наступній редакції «Рішення набуває чинності з 01 грудня 2017 року». 
 
      16. Головному спеціалісту-юристу виконавчого комітету (апарату) міської ради Борденюку 
В.М. забезпечити організацію конкурсу на право оренди нежитлової будівлі по вулиці Робоча 
18-а м. Татарбунари, що належить до комунальної власності територіальної громади міста 
Татарбунари. 
 
      17. Дане рішення  набирає чинності з 1 січня 2017 року. 
 
      18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з  
бюджету, фінансів та управління майном. 
 
Міський голова        А.П.Глущенко 
 
« 20 »__грудня___2016р. 
 
№ 252 - VІІ 
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Додаток № 1 
до  рішення  міської ради від 

20.12.2016  № 252-VІІ 

Доходи міського бюджету на 2017 рік 
Код 

бюджетної 
класифікації 

Доходи Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Разом у т.ч. 
бюд.роз. 

1 2 3 4 5 6 
10000000 Податкові надходження 12563045,00 12508345,00 54700,00   
11020000 Податок на прибуток підприємств 20850,00 20850,00     

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності  20850,00 20850,00     

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 5000000,00 5000000,00     

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 5000000,00 5000000,00     

18000000 Місцеві податки  7487495,00 7487495,00     
18010000  Податок на майно 2461850,00 2461850,00     

18010100  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  150,00 150,00     

18010200  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  1200,00 1200,00     

18010300  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  6500,00 6500,00     

18010400  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухом. 14000,00 14000,00     

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 275000,00 275000,00     
18010600 Орендна  плата з юридичних осіб 950000,00 950000,00     
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 240000,00 240000,00     
18010900 Орендна  плата з фізичних осіб 950000,00 950000,00     
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000,00 25000,00     
18020000 Збір за паркування транспортних засобів 62000,00 62000,00     
18030000 Туристичний збір 7645,00 7645,00     



18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  7645,00 7645,00     
18050000  Єдиний податок   4956000,00 4956000,00     
18050300  Єдиний податок з юридичних осіб  760000,00 760000,00     
18050400  Єдиний податок з фізичних осіб  3300000,00 3300000,00     

18050500 
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 

896000,00 896000,00     

19000000 Інші податки та збори 54700,00   54700,00   
19010000  Екологічний податок  54700,00   54700,00   

19010100  Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення  37000,00   37000,00   

19010200  Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти  2700,00   2700,00   

19010300 
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 
місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 
сировини  

15000,00   15000,00   

20000000 Неподаткові надходження 192877,00 192877,00     
21080000  Інші надходження   2350,00 2350,00     
21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції  2350,00 2350,00     

22000000 Адміністративні  збори та платежі , доходи від некомерційної  господарської 
діяльності 179727,00 179727,00     

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 146500,00 146500,00     
22012500 Плата за надання  інших адміністративних послуг 141500,00 141500,00     

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 5000,00 5000,00     

22080000  Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном   33227,00 33227,00     

22080400  Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  33227,00 33227,00     

22090000  Державне мито   10800,00 10800,00     

22090100  Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   800,00 800,00     



22090400  Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України   10000,00 10000,00     

40000000 Офіційні трансферти 6309636,00 6309636,00     
41030000 Субвенції  6309636,00 6309636,00     
41035000 Інші субвенції 6309636,00 6309636,00     

  Всього доходів 19065558,00 19010858,00 54700,00   

 Міський голова   А.П.Глущенко 
Виконавець:      Вівіч Т.І.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
      

Додаток № 2 
до  рішення  міської ради від 

20.12.2016  № 252-VІІ 
                

РОЗПОДІЛ 
видатків міського бюджету  на 2017 рік 

               грн. 

Код 
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС 

Ко
д 
КФ
К 

Найменува
ння 

головного 
розпорядн

ика, 
відповіда
льного 

виконавця
, 

бюджетної 
програми 

або 
напряму 
видатків 
згідно з 
типовою 
відомчою/
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
Всього 

видатк
и 

спожив
ання 

з них 

вида
тки 
розв
итку 

Всьог
о 

видат
ки 

спожи
вання 

з них 

видат
ки 

розви
тку 

з них з них        
капіт
альні 
видат
ки за 
рахун
ок 
кош-
тів, 
що 

пере-
дають
ся із 
загал
ьного 
фонду 
до 

бюдже
ту 

розви
тку 

оплата 
праці 

комуна
льні 
послуг
и та 
енерго
носії 

опл
ата 
пра
ці 

комуна
льні 
послуг
и та 
енерго
носії 

бюдже
т 

розви
тку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100   
Державне 
управлінн
я 

363622
3,00 

363622
3,00 

299667
8,00 

116096
,00   655000,00       65500

0,00 
65500
0,00 

65500
0,00 

429122
3,00 

0170 
01
11 

Організац
ійне, 
інформаці
йно-
аналітичн
е та 
матеріаль

363622
3,00 

363622
3,00 

299667
8,00 

116096
,00   

65500
0,00       

65500
0,00 

65500
0,00 

65500
0,00 

429122
3,00 



но-
технічне 
забезпече
ння 
діяльност
і 
обласної  
ради, 
районної 
ради, 
районної 
у місті 
ради (у 
разі її 
створення
), 
міської, 
селищної, 
сільської 
рад та їх 
виконавчи
х 
комітетів 

    в т.ч.                           

    Виконком 
366977
4,00 

366977
4,00 

299667
8,00 

116096
,00   

65500
0,00       

65500
0,00 

65500
0,00 

65500
0,00 

432477
4,00 

    

Місцева 
програма 
"Розвитку 
місцевого 
самовряду
вання в 
місті 

Татарбуна
ри" 

70000,
00 

70000,
00                     

70000,
00 

1000   Освіта 
630963
6,00 

630963
6,00 

494832
0,00 

535506
,00                 

630963
6,00 

1010 09
10 

Дошкільна 
освіта 

630963
6,00 

630963
6,00 

494832
0,00 

535506
,00                 630963

6,00 

    
у тому 
числі                           

    Виконком 507686 507686   507686                 507686



,00 ,00 ,00 ,00 

    

Ясла 
садок 

"Незабудк
а" 

338830
0,00 

338830
0,00 

294849
6,00 

15000,
00                 338830

0,00 

    
медикамен

ти 
9500,0

0 
9500,0

0                     9500,0
0 

    

продукти 
харчуванн

я 

395104
,00 

395104
,00                     395104

,00 

    

Ясла 
садок 

"Колосок" 

241365
0,00 

241365
0,00 

199982
4,00 

12820,
00                 241365

0,00 

    
медикамен

ти 
7000,0

0 
7000,0

0                     7000,0
0 

    

продукти 
харчуванн

я 

376910
,00 

376910
,00                     376910

,00 

3000   

Соціальни
й захист 

та 
соціальне 
забезпече

ння 
460000

,00 
460000

,00                     
460000

,00 

3500 
10
40 

Інші 
видатки 

30000,
00 

30000,
00                     30000,

00 

    
в тому 
числі                         

  

    

Місцева 
програма 
"Діти 

Татарбуна
р" 

30000,
00 

30000,
00                     30000,

00 

3160 
10
40 

Оздоровле
ння та 
відпочино
к дітей 
(крім 
заходів з 
оздоровле
ння 
дітей, що 

170000
,00 

170000
,00                     

170000
,00 



здійснюют
ься за 
рахунок 
коштів на 
оздоровле
ння 
громадян, 
які 
постражда
ли 
внаслідок 
Чорнобиль
ської 
катастроф
и) 

    
в тому 
числі                           

    

Місцева 
програма 
"Оздоровл

ення 
дітей" 

170000
,00 

170000
,00                     

170000
,00 

3400 
10
90 

Інші 
видатки 
на 
соціальни
й  захист 
населення 

260000
,00 

260000
,00                     260000

,00 

    
в тому 
числі                         

  

    

Програма 
"Похованн
я 
померлих 
безрідних 
та 
невідомих 
громадян" 

15000,
00 

15000,
00                     

15000,
00 

    

Програма 
“Милосерд
я в дії”  

245000
,00 

245000
,00                     245000

,00 

4000   Культура 250348 250348 46848, 3500,0                 250348



і 
мистецтво 

,00 ,00 00 0 ,00 

4200 
08
29 

Інші 
культурно
-освітні 
заклади 
та заходи 

250348
,00 

250348
,00 

46848,
00 

3500,0
0                 

250348
,00 

    
в тому 
числі                           

    

Міська 
програма 
культурно
-масових 

та 
мистецьки
х заходів 

250348
,00 

250348
,00 

46848,
00 

3500,0
0                 

250348
,00 

5000   

Фізична 
культура 
і спорт 

407088
,00 

407088
,00 

281088
,00 

15000,
00   

13500
0,00       

13500
0,00 

13500
0,00 

13500
0,00 

542088
,00 

5100 
08
10 

Інші 
видатки 

407088
,00 

407088
,00 

281088
,00 

15000,
00   

13500
0,00       

13500
0,00 

13500
0,00 

13500
0,00 

542088
,00 

    
у тому 
числі                           

    

Утримання 
шашково-
шахматног
о клубу 

125272
,00 

125272
,00 

70272,
00                   

125272
,00 

    

Реалізаці
я міської 
програми 
розвитку 
футболу 

281816
,00 

281816
,00 

210816
,00 

15000,
00   

13500
0,00       

13500
0,00 

13500
0,00 

13500
0,00 

416816
,00 

6000   

Житлово-
комунальн

е 
господарс

тво 
410821
5,00 

410821
5,00 

195627
2,00 

444700
,00   

18600
00,00       

18600
00,00 

18600
00,00 

18600
00,00 

596821
5,00 

6052 06
20 

Забезпече
ння 
функціону
вання 
водо-

147355
1,00 

147355
1,00 

382308
,00     1130000,00       11300

00,00 
11300
00,00 

11300
00,00 260355

1,00 



провідно-
каналізац
ійного 
господарс
тва 

    
у тому 
числі                           

    Виконком 
382308

,00 
382308

,00 
382308

,00                   
382308

,00 

    

КП 
"Водопост
ачальник" 

109124
3,00 

109124
3,00       1130000,00       11300

00,00 
11300
00,00 

11300
00,00 222124

3,00 

6060 06
20 

Благоустр
ій 
міст,сіл,
селищ 

263466
4,00 

263466
4,00 

157396
4,00 

444700
,00   730000,00       73000

0,00 
73000
0,00 

73000
0,00 336466

4,00 

    
у тому 
числі                           

    Виконком 468125
,00 

468125
,00 

23425,
00 

444700
,00                 

468125
,00 

    УМКВ ЗБМ 216653
9,00 

216653
9,00 

155053
9,00     730000,00       73000

0,00 
73000
0,00 

73000
0,00 

291996
4,00 

6600   

Транспорт
, дорожнє 
господарс
тво, 
зв'язок, 
телекомун
ікації та 
інформати
ка 

100000
0,00 

100000
0,00                     

100000
0,00 

6650 
04
56 

Утримання 
та 
розвиток 
інфрастру
ктури 
доріг 

100000
0,00 

100000
0,00                     

100000
0,00 

7000   

Правоохор
онна 

діяльніст
ь та 

забезпече           
40000
,00       

40000
,00 

40000
,00 

40000
,00 

40000,
00 



ння 
безпеки 
держави 

7100 
03
80 

Інші 
правоохор
онні 
заходи і 
заклади           

40000
,00       

40000
,00 

40000
,00 

40000
,00 

40000,
00 

8000   

Видатки, 
не 
віднесені 
до 
основних 
груп 

149348
,00 

149348
,00                     

149348
,00 

8010 
01
33 

Резервний 
фонд 

20000,
00 

20000,
00                     

20000,
00 

8600 
01
33 

Інші 
видатки 

2500,0
0 

2500,0
0                     

2500,0
0 

8800 
01
80 

Інші 
субвенції 

126848
,00 

126848
,00                     

126848
,00 

    

Субвенція 
районному 
бюджету 
для 
Татарбуна
рського 
НВК "ЗОШ 
І-ІІІ 
ступенів-
гімназія" 
на 
харчуванн
я 
пільгових 
категорій 
дітей 
першого-
четвертог
о класів 
: дітей з 
багатодіт
них 

85226,
00 

85226,
00                     

85226,
00 



сімей, 
дітей 
напівсирі
т, дітей 
інвалідів
, дітей з 
родин 
учасників 
антитерор
истичної 
операції 
(АТО), 
дітей з 
родин 
внутрішнь
о 
переміщен
их осіб 
та дітей, 
які 
потерпіли 
від 
Чорнобиль
ської 
катастроф
и, в тому 
числі по 
КЕКВ 2230  
"Продукти 
харчуванн
я"  

    

Субвенція 
районному 
бюджету 
для 
Татарбуна
рської 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 
ім. 
В.З.Тура 
на 

41622,
00 

41622,
00                     

41622,
00 



харчуванн
я 
пільгових 
категорій 
дітей 
першого-
четвертог
о класів 
: дітей з 
багатодіт
них 
сімей, 
дітей 
напівсирі
т, дітей 
інвалідів
, дітей з 
родин 
учасників 
антитерор
истичної 
операції 
(АТО, 
дітей з 
родин 
внутрішнь
о 
переміщен
их осіб 
та дітей, 
які 
потерпіли 
від 
Чорнобиль
ської 
катастроф
и, в тому 
числі по 
КЕКВ 2230 
" 
"Продукти 
харчуванн



я" – 

9100   
Цільові 
фонди           

54700
,00 

54700
,00           

54700,
00 

9140 
05
40 

Інша 
діяльніст
ь у сфері 
охорони 
навколишн
ьго 
природног
о 
середовищ
а           

54700
,00 

54700
,00           

54700,
00 

    
у тому 
числі                           

    Виконком            
10000
,00 

10000
,00           

10000,
00 

    

КП 
"Водопост
ачальник"           

44700
,00 

44700
,00           

44700,
00 

    
ВСЬОГО 
ВИДАТКІВ 

163208
58,00 

163208
58,00 

102292
06,00 

111480
2,00   

27447
00,00 

54700
,00     

26900
00,00 

26900
00,00 

26900
00,00 

190655
58,00 

  
Міський 
голова            А.П.Глущенко    

Виконавець 

     
Лютикова 
Л.С.              

                    
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Додаток № 3 
до  рішення  міської ради від 

20.12.2016  № 252-VІІ 

Джерела фінансування бюджету міста  Татарбунари на 2017 рік  
       грн.  

Код Назва Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 
Разом 

Разом 
в т.ч. 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 
200000 Внутрішнє фінансування -2690000,00 2690000,00 2690000,00   
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -2690000,00 2690000,00 2690000,00   
208100 На початок періоду         

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку спеціального фонду -2690000,00 2690000,00 2690000,00   

205100 На початок періоду         
  Всього за типом кредитора -2690000,00 2690000,00 2690000,00   

600000 Фінансування за активними операціями -2690000,00 2690000,00 2690000,00   

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -2690000,00 2690000,00 2690000,00   

602100 На початок періоду         

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку спеціального фонду -2690000,00 2690000,00 2690000,00   

  Всього за типом боргового забов'язання  -2690000,00 2690000,00 2690000,00   
            

 Міський голова   А.П.Глущенко 
Виконавець:      Вівіч Т.І.     

 



    

Додаток № 4 
до  рішення  міської ради від 20.12.2016  

№ 252-VІІ 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів 
бюджету розвитку 

          грн. 

Код ФКВКБ 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

Назва об’єктів відповідно  до 
проектно- кошторисної 

документації тощо 

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва  

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки  

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 
майбутні 

роки  

Разом 
видатків 

на 
поточний 

рік  

1 2 3 4 5 6 7 
  Державне управління         655000 

0111/3110 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної  ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад та їх виконавчих комітетів 

Придбання  ноутбуків, 
компюторів в комплекті       50000 

0111/3110 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної  ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад та їх виконавчих комітетів Придбання  прінтерів, МФУ       25000 



0111/3132 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної  ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад та їх виконавчих комітетів 

Капітальний ремонт 
адмінбудівлі по 
вул.Л.Українки 18 
м.Татарбунари Одеської 
області       300000 

0111/3110 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної  ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад та їх виконавчих комітетів 

Капітальний ремонт 
адмінбудівлі по 
вул.Центральна 36 
м.Татарбунари Одеської 
області       280000 

  
Правоохоронна діяльність та 
забезпечення безпеки держави         40000 

0380/3110 Інші правоохоронні заходи і заклади 
Придбанна 10 камер 
відеонагляду       40000 

  Житлово-комунальне господарство         1860000 

0620/3210 
Забезпечення функціонування 
водопровідно-каналізаційного 
господарства 

Придбання мусоровоза для 
КП "Водопостачальник"       600000 

0620/3210 
Забезпечення функціонування 
водопровідно-каналізаційного 
господарства 

Придбання геородара для 
КП "Водопостачальник"       130000 

0620/3210 
Забезпечення функціонування 
водопровідно-каналізаційного 
господарства 

Придбання насосів для КП 
"Водопостачальник"       400000 

0620/3110 Благоустрій міст,сіл,селищ Придбання моста        50000 
0620/3110 Благоустрій міст,сіл,селищ Придбання остановок       80000 

0620/3132 Благоустрій міст,сіл,селищ Капітальний ремонт 
вуличного освітлення        200000 

0620/3132 Благоустрій міст,сіл,селищ 
Капітальний ремонт 
центральної площі та 
фонтану        400000 

  Фізична культура і спорт         135000 



0810/3110 Інші видатки 

Придбання вуличних 
спортивних тринажерів на 
стадіон "Колос"       135000 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ         2690000 

 Міський голова   А.П. Глущенко 
Виконавець: Лютикова Л.С.      

 

    

Додаток № 5 
до  рішення  міської ради від 

20.12.2016  № 252-VІІ 
       

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році 

         грн.  

КФК 

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків 
згідно з типовою 
відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

Найменування місцевої 
(регіональної) 

програми 

Загальний 
фонд Спеціальний фонд 

Разом 
загальний та 
спеціальний 

фонди 

 
             
01 Міська рада          

0111 

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності 
обласної  ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, 
сільської рад та їх виконавчих 
комітетів 

Програма "Розвитку 
місцевого 
самоврядування в 
місті Татарбунари" 70000   70 000  

0380 
Інші правоохоронні заходи і 
заклади 

Місцева програма 
"Правопорядок"   40000 40000  

1040 Інші видатки 
Місцева програма 
"Діти Татарбунар" 30000   30000  



1040 

Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) 

Програма 
"Оздоровлення дітей 
м. Татарбунари" 170000   170000  

1090 
Інші видатки на соціальний  
захист населення   260000   260000  

    
Програма “Милосердя в 
дії”  245000   245000  

    

Програма "Поховання 
померлих безрідних та 
невідомих громадян" 15000   15000  

0829 
Інші культурно-освітні  заклади 
та заходи 

Міська програма 
культурно-масових та 
мистецьких заходів 250348   250348  

0810 Інші видатки   407088 135000 542088  

    

Рзвиток шахів та 
шашок  в  
м.Татарбунари 125272   125272  

    
Розвиток футболу  в 
м.Татарбунари 281816 135000 416816  

  ВСЬОГО  ВИДАТКІВ   1187436 175000 1362436  
       
 Міський голова     А.П.Глущенко  

Виконавець:      Вівіч Т.І.       
       

 
 
 
 
 
 
 



      

Додаток № 6 
до  рішення  міської ради від 20.12.2016  

№ 252-VІІ 
Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами  

міського бюджету на 2017рік 
           

№ 
Код 

ТПКВКМБ/Т
КВКБМС 

Код 
КФК 

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 10 

1 0170 

0111 

Організаційне, 
інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності 
обласної  ради, районної 
ради, районної у місті 
ради (у разі її 
створення), міської, 
селищної, сільської рад 
та їх виконавчих 
комітетів 

20,9 55000 16 60000 48 1096 116096 

2 1010 0910 Дошкільна освіта 194 507686     1219 27820 535506 
      у тому числі               
      Ясла садок "Незабудка" 100 261688     658 15000 352714 
      Ясла садок "Колосок" 94 245998     562 12820 305940 

3 4201 0829 
Інші культурно-освітні 
заклади та заходи 1,3 3500         3500 

4 5101 0810 
Фізична культура і спорт  
(Інші видатки) 5,7 15000         15000 

5 6060 0620 Благоустрій 
міст,сіл,селищ 170,1 444700         444700 

      Разом 392 1025886 16 60000 1267 28916 
111480
2 

           
   Міський голова        А.П.Глущенко 
 Виконавець:      Вівіч Т.І.        

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
_______________________тринадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
Відповідно до  пункту  22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

Татарбунарська міська рада 

  
 В И Р І Ш И Л А: 
 
          1. Затвердити обсяги  фінансування  міських програм: «Милосердя в дії», «Поховання померлих  
безрідних та невідомих громадян»,  «Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари», «Розвитку шахів та 
шашок  м. Татарбунари»,  «Розвитку  футболу м. Татарбунари», «Правопорядок» на  «Діти м. 
Татарбунари»  на  2017 рік  (додаються). 
  
         2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого  комітету (апарату) міської  ради (Лютикова Л.С.)   
здійснювати   фінансування  Програм  в  межах  бюджетних  призначень на 2017 рік. 
 
         3. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету,  
фінансів,  соціально-економічного  розвитку, планування та обліку. 
 
 
 
 
 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_20__»__грудня __2016р. 
№ _253_ -VІІ 

Про затвердження  обсягів фінансування міських програм  
«Милосердя в дії», «Поховання померлих  безрідних та 
невідомих громадян», «Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари»  
«Діти м. Татарбунари»,  «Розвитку шахів  та шашок  
 м. Татарбунари», «Розвитку  футболу м. Татарбунари», 
 «Правопорядок» на 2017 рік» 
 
 



                                                                                          Додаток 1 
                                                                                          до рішення Татарбунарської 
                                                                                          міської ради 
                                                                                          від «_20» грудня 2016р. 
                                                                                           № 253-VІІ 
 
 
 
                                                             Обсяги 
                      фінансування  заходів  міської програми «Милосердя в дії»   
                                                          на   2017 рік 
 
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку прграми 

 Обсяги  
фінансування  
    (грн.) 

 Виконавець 

1. Матеріальна допомога  громадянам  міста  згідно рішень  
сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського 
голови  

223  000,00 Виконком 
Міської ради 

2. Щорічна винагорода  Почесним громадянам міста 
Татарбунари 

12 000,00 Виконком 
Міської ради 

3. Поштові послуги 5 000,00 Виконком 
Міської ради 

4. Обслуговування святкового столу до 9 травня Дня 
Перемоги 

5 000,00 Виконком 
Міської ради 

                              ВСЬОГО 
 

245 000,00  

 
 
 
 
 
 
 Секретар  міської  ради                                                                  О.В.Жаран 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
    



                                                                                               
                                                                                          Додаток  2 
                                                                                          до рішення Татарбунарської 
                                                                                          міської ради 
                                                                                          “20” грудня 2016р. 
              № 253- VІІ 
 
 
 
                                                             Обсяги 
       фінансування  заходів  міської  програми   «Поховання   померлих  безрідних  та   
                                                   невідомих  громадян»»   
                                                          на   2017 рік 
 
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку прграми 

 Обсяги  
фінансування  
    (грн.) 

 Виконавець 

1. Поховання  одиноких громадян, осіб  без певного місця  
проживання., осіб,  від поховання яких  відмовилися 
рідні,  знайдених  невпізнаних  трупів. 

15 000,00 Виконавчий 
комітет 

                              ВСЬОГО 
 

15 000,00  

 
 
 
 
 
 
 Секретар  міської  ради                                                                    О.В.Жаран 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 



                                                                                                  
 
                                                                                           Додаток  3 
                                                                                           до рішення Татарбунарської 
                                                                                           міської ради 
                                                                                           “20” грудня 2016р. 
               № 253- VІІ 
 
 
 
                                                      Обсяги 
          фінансування  заходів  міської програми «Оздоровлення  дітей м. 
                                    Татарбунари»  на 2017 рік 
 
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
 (грн.) 

 Виконавець 

1. Оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, обдарованих дітей,  дітей з 
малозабезпечених, неповних та  багатодітних  сімей, 
дітей,  батьки  яких є учасниками АТО чи мобілізовані, 
дітей,   постраждалих  від   Чорнобильської  катастрофи,  
дітей, які є  членами    шахово-шашкового  клубу  та   
членами   міських    команд   з   футболу    

   170 000,00 Виконавчий 
комітет 

                              ВСЬОГО 
 

   170 000,00  

 
 
 
 
 
 
Секретар  міської  ради                                                                 О.В.Жаран 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                     
 
                                                                                           Додаток  4 
                                                                                           до рішення Татарбунарської 
                                                                                           міської ради 
                                                                                           “20” грудня 2016р. 
               № 253- VІІ 
 
 
                          Обсяги 
                        фінансування  заходів  міської програми «Діти м. 
                                           Татарбунари»  на 2017 рік 
 
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
 (грн.) 

 Виконавець 

1. Придбання    спортивного    інвентаря  та  матеріалів  для 
учбового та трудового процесу   для  пришкільних 
майданчиків, Будинку дитячої творчості,  комунальних 
дошкільних закладів,  недільної школи  релігійної 
громади  Свято-Успенської церкви.  

10 000,00 Виконавчий 
комітет 

2. Національно-патріотичне  виховання дітей  м. 
Татарбунари 

20 000,00 Виконавчий 
комітет 

                              ВСЬОГО 
 

      30 000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар  міської  ради                                                                                О.В.Жаран 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                            
 
                                           Додаток   5 
                                                                                           до рішення Татарбунарської 
                                                                                           міської ради 
                                                                                           “20” грудня 2016р. 
                № 253- VІІ 
 
 
                       Обсяги 
              фінансування  заходів  міської програми «Розвитку футболу 
                                       м.  Татарбунари»  на 2017 рік 
   
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
   (грн.) 

 Виконавець 

1. Утримання  штату стадіону м. Татарбунари 210 816,00 Виконком 
міської ради 

2. Утримання стадіону (електроенергія) 15 000,00 Виконком 
міської ради 

3. Забезпечення   витрат  на відрядження футбольної  
команди  для  участі  в   виїзних  змаганнях 

6 000,00 Виконком 
міської ради 

4. Придбання  предметів,  матеріалів та  паливно-
мастильних матеріалів  на  утримання стадіону 

30000,00 Виконком 
міської ради 

5. Придбання  призів    20 000,00 Виконком 
міської ради 

6. Придбання  вуличних  спортивних  тренажерів 135 000,00 Виконком 
міської ради 

                              ВСЬОГО 
 

416 816,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар  міської  ради                                                                                 О.В.Жаран 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                          
 
                                                                                          Додаток   6 
                                                                                         до рішення Татарбунарської 
                                                                                         міської ради 
                                                                                         “20” грудня 2016р. 
              № 253- VІІ 
 
 
 
                                               Обсяги 
                  фінансування  заходів  міської програми «Розвитку  шахів та  
                               шашок  м.  Татарбунари»  на 2017 рік 
   
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
   (грн.) 

 Виконавець 

1. Утримання  штату  шахово-шашкового клубу м. 
Татарбунари 

70 272,00 Виконавчий 
комітет 

2. Забезпечення   участі  членів  шахово-шашкового клубу   
в  всеукраїнських,  обласних, районних  змаганнях,  
турнірах та інших заходах 

20 000,00 Виконавчий   
 комітет 

3. Придбання  предметів, матеріалів, обладнання. 25 000,00  
4. Придбання  призів         10 000,00 Виконавчий 

комітет 
                              ВСЬОГО 

 
125 272,00  

 
 
 
 
 
 
 
Секретар  міської  ради                                                                                   О.В.Жаран 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Додаток   7 
                                                                                         до рішення Татарбунарської 
                                                                                         міської ради 
                                                                                         “20” грудня 2016р. 
                      № 253- VІІ 
 
 
 
                                                   Обсяги 
                  фінансування  заходів   міської програми  «Правопорядок»  на 2017 рік 
   
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
   (грн.) 

Виконавець 

1. Придбання   та  встановлення   технічних засобів  
відеоспостереження    на вулицях міста та в 
приміщеннях   комунальної   власності   Татарбунарської  
міської ради 

     40 000,00 Виконавчий 
комітет 

                              ВСЬОГО 
 

     40 000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар  міської  ради                                                                                О.В.Жаран 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

 

З метою забезпечення  реалізації  державної та місцевої  політики  в галузі культури, організації  
культурного життя в  м. Татарбунари, керуючись пунктом 22 частини першої статті 59   Закону  
України «Про місцеве самоврядування в Україні, Татарбунарська міська рада  
               
     В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Затвердити Міську програму «Культурно-масових  та мистецьких заходів на 2017 рік» (далі-  
Програма додається). 

2. Затвердити обсяги  фінансування  міської програми  «Культурно-масових   та мистецьких  
заходів»  на  2017 рік  (додаються).            

3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  (Лютикова 
Л.С.) здійснювати  фінансування Програми в межах бюджетних призначень на 2017 рік. 

4. Рішення міської ради від 18.01.2016 року № 22-VII  «Про затвердження міської програми  
«Культурно - масових  та мистецьких  заходів» на 2016 рік»  втрачає чинність з 01.01.2017 року.  
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з  соціальних питань   та   з   
питань бюджетної політики 
 
 
 
 
 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_20__»__листопада __2016р. 
№ _254_ -VІІ 

Про затвердження  міської програми                                          
культурно-масових та мистецьких 
заходів на 2017 рік 
 



Додаток 1 
                                                                                                                до рішення Татарбунарської 
                                                                                                                міської ради                                       
                                                                                                                від «___»________2016року 
                                                                                                                  №_____ 
 
 
                                               Міська програма  
                             «Культурно-масових та мистецьких заходів»  
                                                      на 2017 рік 
 
 
1. Мета програми 
 
 
         Метою Міської програми культурно-масових та мистецьких заходів на 2017 рік (далі – Програма) 
є реалізація в місті державної політики в галузі культури, створення умов для забезпечення   
культурно-дозвіллєвих потреб населення, збереження історико-культурної спадщини.   
 
 
                                             2. Очікувані результати виконання Програми 
  
 
      Виконання Програми дасть змогу: 
          -   підвищити  рівень  забезпечення   культурних потреб  населення; 
          -   створити належні умови для збереження та примноження української культури та культури 
етносів; 
          -   забезпечити збереження історико – культурної спадщини.  
 
      
                                            3. Організаційне забезпечення Програми 
 
        Управління реалізацією Програми і контроль за її виконанням         здійснюється    виконавчим 
комітетом Татарбунарської міської ради.   
 
                   
                    
                                               4.Фінансове забезпечення Програми 
 
     
      Фінансування заходів Програми здійснюватиметься  в межах асигнувань, передбачених місцевим 
бюджетом на 2017 рік.  
                    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
                                                                                                                   



Додаток 2  
                                                                                                      до рішення Татарбунарської 
                                                                                                     міської ради 
                                                                                                     від «___» ____________2016р. 
                                                                                                        №______ 
 
 
 
                                                                  Обсяги 
                      фінансування  заходів  міської програми « Культурно-масових та мистецьких  
                                                       заходів»    на   2017 рік 
 
 

№ 
п/п 

                  Напрямки забезпечення  
                  розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
    (грн.) 

 Виконавець 

1. Проведення   культурно-масових  та мистецьких заходів 
м. Татарбунари  

195 000,00 Виконавчий 
комітет 

2. Привітання ювелярів 5000 Виконавчий 
комітет 

3. Заробітна плата   з нарахуваннями  завідуючого  міським  
кінотеатром 

46 848,00 Виконавчий 
комітет 

4.  Утримання  міського кінотеатру (електроенергія) 3 500,00 Виконавчий 
комітет 

                              ВСЬОГО 
 

250 348,00  

 
 
 
 
 
 
 Секретар  міської  ради                                                                                     О.В.Жаран 
 
 

 
 
 
      
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________тринадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
Про затвердження  обсягів    програми 
«Розвитку  місцевого самоврядування в м. 
Татарбунари»  на  2017  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. Затвердити обсяги  фінансування  міської програми  «Розвитку  місцевого самоврядування  в м  
Татарбунари»  на  2017 рік  (додаються).            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
    2.  Відділу  бухгалтерського обліку виконавчого  комітету (апарату) Татарбунарської міської 
ради   (Лютикова Л.С.)  здійснювати   фінансування   Програми   в межах  бюджетних призначень  на  
2017 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 
 

«_20__»__грудня __2016р. 
№ _255_ -VІІ 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток   
                                                                                                      до рішення Татарбунарської 
                                                                                                     міської ради 
                                                                                                     від «___» ____________2016р. 
                                                                                                        №______ 
 
 
 
                                                                  Обсяги 
                      фінансування  заходів  Міської програми «Розвитку  місцевого самоврядування 
                                                       в м. Татарбунари»   на   2017 рік 
 
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку прграми 

 Обсяги  
фінансування  
    (грн.) 

 Виконавець 

1.  Висвітлення   діяльності депутатів міської ради, 
міського голови та її виконавчих органів  в  засобах 
масової  інформації  

40 000,00 Виконавчий 
комітет 

2. Послуги  з виготовлення   атрибутів  державної та 
місцевої символіки, сувенірної та  поліграфічної  
продукції 

70 000,00 Виконавчий 
комітет 

                              ВСЬОГО 
 

110 000,00  

 
 
 
 
 
 
 Секретар  міської  ради                                                                             О.В.Жаран 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
Про затвердження структури   
виконавчих органів  Татарбунарської міської ради 
 
  
 
 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26, пункту 6 частини четвертої статті 42, частини 
другої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою організаційного, 
матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, здійснення повноважень виконавчого комітету 
міської ради, Татарбунарська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити структуру виконавчих органів  Татарбунарської міської ради (додається). 
 
2. Затвердити загальну чисельність  виконавчих органів  Татарбунарської міської ради у 

кількості 36,5 одиниць. 
 
3. Встановити, що витрати на утримання виконавчих органів  Татарбунарської міської  ради 

визначаються рішенням Татарбунарської міської  ради про бюджет міста  Татарбунари на відповідний 
рік. 

 
4. Надати  відділу земельних відносин  виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської 

ради статус юридичної особи. 
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 
 

 

 

 

                МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П.Глущенко 
 

«_20__»__грудня __2016р. 
№ _256_ -VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток  
до рішення міської ради  
від   20.12.2016 року 
№  256 -VI 

Структура виконавчих органів  Татарбунарської міської ради  
№ п/п Назва посади  Кількість одиниць 

Виконавчий комітет (апарат) Татарбунарської міської ради 
Керівництво 

1.  Міський голова  1 
2.  Заступник  міського голови  1 
3.  Секретар міської ради  1 
4.  Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  1 
 Всього 4 

Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат ради та виконавчого комітету 

1. Начальник відділу 1 
2. Головний спеціаліст  2 
3. Спеціаліст  2 
 Всього по відділу  5 
 Відділ бухгалтерського обліку  
1.  Начальник відділу, головний бухгалтер  1 
2.  Головний спеціаліст  1 
3.  Спеціаліст  2 

Сектор з питань бюджету та інвестицій 
  1. Завідувач сектору 1 

       2. Головний спеціаліст 2 
 Всього по сектору 3 

 Всього по відділу 7 
 Відділ земельних відносин  
1.  Начальник відділу 1 
2.  Головний спеціаліст  2 
 Всього по відділу  3 

 Відділ з питань реєстрації  
1. Начальник відділу 1 

2. Головний спеціаліст 2 

3. Державний реєстратор 1 

4. Спеціаліст 1 

5. Прибиральник службових приміщень 1 

6. Опалювач 1 

7. Сторож 3 

 Всього по відділу 10 

1.  Головний спеціаліст - юрист 1 

  1. Головний спеціаліст  з питань  архітектури та містобудування 1 
1. Головний спеціаліст з соціальних питань 1 

Господарський відділ 
1. Завідувач  військовооблікового  бюро  1 
2. Прибиральник службових приміщень  1 
3. Опалювач  0,5 
4. Сторож  1 
5. Водій  1 
 Всього по відділу 4,5 

 Всього 36, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
Про       встановлення         рангу      секретарю  
Татарбунарської міської ради та преміювання 
керівників   дошкільних  навчальних закладів  
комунальної власності м. Татарбунари 

 

 

Відповідно до статей 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

ВИРІШИЛА: 
 
            1. Присвоїти секретарю міської ради Жаран Оксані Вікторівні 9 ранг посадової особи місцевого 
самоврядування в межах п’ятої категорії посад. 
 

2. Преміювати завідувача  яслами-садком № 1 «Незабудка» м. Татарбунари Лавриненко Лідію 
Василівну за підсумками роботи за 2016 рік у розмірі 1 посадового окладу в межах  фонду заробітної 
плати. 

 
3. Преміювати завідувача  яслами-садком  «Колосок» м. Татарбунари     Сурдул Жанну Іванівні 

за підсумками роботи за 2016 рік у розмірі 1 посадового окладу в межах  фонду заробітної плати. 
 

            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання законності, 
правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних громад, та 
соціальних питань.  
 
 
 
 
 
 
                   МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_20__»__грудня __2016р. 
№ _257 -VІІ 

 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
Про   затвердження   плану  діяльності  з  підготовки  проектів 
регуляторних актів Татарбунарської міської ради на 2017 рік 

 
 
 

Керуючись статтями 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою здійснення державної регуляторної політики у місті Татарбунари, Татарбунарська  
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Татарбунарської 

міської ради  на 2017 рік (додається).  
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань 

бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку та з питання законності, 
правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних громад, та 
соціальних питань. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
«_20__»__грудня __2016р. 
№ _258_ -VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
         Рішення міської ради 

                 від _20.12.2016 р. 
   № _258 

 
План діяльності з підготовки проектів регуляторних 

 актів Татарбунарської міської ради  на 2017 рік 
 

№ 
з/п 

Вид та назва проекту 
регуляторного акту 

Мета прийняття Строк 
підготовки 

Відповідальні за 
розроблення 

проектів 
регуляторних актів 

Рішення виконавчого комітету 
1 Положення про 

порядок надання 
дозволу на виїзну 

(виносну) торгівлю та 
проведення ярмарків 

в м. Татарбунари 

Впорядкування надання дозволу 
на виїзну (виносну) торгівлю та 

проведення ярмарків  

2 квартал Головний спеціаліст 
– юрист виконавчого 

комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

2 Порядок присвоєння та 
зміни поштових адрес 
об’єктам нерухомого 

майна у м. Татарбунари 

З метою впорядкування 
містобудівного кадастру 

1 квартал Головний спеціаліст 
– юрист виконавчого 

комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 
3. Положення про 

порядок переведення 
нежитлових приміщень 
(будівель) в житлові на 

території м. 
Татарбунари 

Впорядкування процедури 
прийняття рішення виконавчим 

комітетом 

1 квартал Головний спеціаліст 
– юрист виконавчого 

комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

Рішення міської ради 
1 Про встановлення 

розміру ставки 
акцизного податку з 
реалізації суб’єктами 

господарювання 
роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів на  
2018 рік 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя Відділ 
бухгалтерського 

обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

2 Про встановлення 
ставки туристичного 
збору на території м. 
Татарбунари на 2018 

рік 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя  Відділ 
бухгалтерського 

обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 
3 Про встановлення 

ставки збору за місця 
паркування 

транспортних засобів 
на 2018 рік 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя  Відділ 
бухгалтерського 

обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 
4. Про встановлення 

розміру ставок єдиного 
податку на території м. 
Татарбунари на 2018 

рік 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя  Відділ 
бухгалтерського 

обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
Татарбунарської 



міської ради 
5. Про встановлення 

транспортного податку 
на 2018 рік 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя Відділ 
бухгалтерського 

обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 
6. Про встановлення 

ставок  земельного 
податку, пільг по сплаті 
земельного податку та 

орендної плати за 
землю  на території 

Татарбунарської 
міської ради на 2018 рік 
 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя  Земельний відділ та з 
питання надходження 

податків та зборів 
виконавчого комітету 

(апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

7. Про затвердження 
Положення про 

порядок встановлення 
земельного сервітуту на 

земельних ділянках 
право володіння або 

розпорядження якими 
віднесено до 
повноважень 

Татарбунарської 
міської ради 

 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя  Земельний відділ та з 
питання надходження 

податків та зборів 
виконавчого комітету 

(апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

8. Про встановлення 
ставок  на нерухомість 
відмінну від земельної 
ділянки на території 

Татарбунарської 
міської ради на 2018 рік 

 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя Земельний відділ та з 
питання надходження 

податків та зборів 
виконавчого комітету 

(апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

9. Про затвердження 
Положення про пайову 

участь в утриманні 
об’єктів  благоустрою 
комунальної власності 

для розміщення 
тимчасових споруд 

(тимчасових 
конструкцій, малих 

архітектурних форм) 
соціально-культурного, 

торговельного та 
іншого призначення у 

м.Татарбунари 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя Земельний відділ та з 
питання надходження 

податків та зборів 
виконавчого комітету 

(апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

10. Про затвердження 
Положення про 

порядок відведення 
земельних ділянок у 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя Земельний відділ та з 
питання надходження 

податків та зборів 
виконавчого комітету 



власність або 
користування в межах 

міста Татарбунари 

 

(апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

11. Про внесення змін до 
Положення про 

порядок розміщення 
тимчасових споруд для 

здійснення 
підприємницької та 
іншої діяльності у м. 

Татарбунари. 

 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя Земельний відділ та з 
питання надходження 

податків та зборів 
виконавчого комітету 

(апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
 

       
 

 
 

 
Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Татарбунарська міська рада  
 

    В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити  Положення  комунальної  установи  «Кінотеатр м. Татарбунари» (додається). 
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питання законності, 

правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних громад, та 
соціальних питань. 

 
 
 
 
 

   
               МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

«_20__»__грудня __2016р. 
№ _259 -VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Про  затвердження Положення   комунальної установи 
«Кінотеатр м. Татарбунари» 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
       Рішення міської ради 

           від  20.12.2016 р. 
                                                                                                      № _259 -VІІ 

 
Положення 

 комунальної установи «Кінотеатр м. Татарбунари»  
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 Комунальна установа «Кінотеатр м. Татарбунари» (надалі Установа), заснована Татарбунарською 
міською радою, надалі Засновник.  
 Управління Установою здійснює безпосередньо  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, 
надалі – Уповноважений орган, міський голова. 
 У своїй діяльності Установа керується Конституцією України, нормативно-правовими актами 
Президента України і Кабінету Міністрів України, Законами України «Про кінематографію», «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Основами законодавства України про культуру», іншими 
нормативно-правовими актами та цим Положенням. 
 Майно, закріплене Засновником за Установою, знаходиться  у комунальній власності 
Татарбунарської міської ради. 
 Установа  є юридичною  неприбутковою особою, з дня її державної реєстрації, може мати  рахунки 
в органах Державного казначейства, установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням 
та реквізитами, інші атрибути юридичної особи.  
 Установа здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства і даного Положення. 
  Найменування Установи: 

Повне - Комунальна  установа «Кінотеатр м. Татарбунари». 
Скорочене - КУ «Кінотеатр м. Татарбунари». 

 Юридична адреса Установи: Україна, 68100,  м. Татарбунари, вулиця Лесі Українки, 27. 
2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ. 

 
   2.1. Основною метою діяльності  Установи є: 

 2.1.1. Організація змістовного дозвілля й відпочинку для дітей та дорослих, задоволення 
культурних запитів різних груп населення, показ творів національного кіномистецтва і кіноспадщини, 
поширення кінотрадицій та здобутків кіноіндустрії. 
 2.1.2. Сприяння відродженню національної кінематографії, пропагування кращих творів 
вітчизняного та світового кіно. 
 2.1.3. Організація роботи із використанням кіно-та відеофільмів, удосконалення форм 
кінообслуговування дітей та дорослих. 

2.2. Досягнення поставленої мети  Установа здійснює  наступні види діяльності: 
 ;організація культурно-масових заходів з виховання молоді ־
 організація культурно-масових заходів та задоволення змістовного дозвілля різних верств ־

населення; 
 ;здійснення культурно-просвітницьких заходів, які сприяють духовному відродженню нації ־
 організація ярмарків, аукціонів, фестивалів, концертів, виставок, циркових та театральних ־

вистав, конкурсів, лотерей; 
 рекламно-видавнича діяльність, інформаційно-довідкові, консультативні, лекторські, рекламні ־

послуги; 
 ;розповсюдження у встановленому порядку кіно-та відеопродукції ־
 ;організація та утримання зоокуточків ־
 ;виготовлення та продаж сувенірної продукції ־
 ;впровадження нових форм кінопоказу ־
 Установа надає інші послуги, які передбачені законодавством України і не суперечить ־

статутним завданням. 
 Установа має право займатися і іншими видами діяльності, не забороненими законодавством 
України. 
 Для здійснення діяльності, що потребує ліцензування і патентування, Установа одержує 
спеціальний дозвіл (ліцензію, патент) згідно із законодавством України. 
 



3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ УСТАНОВИ 
 3.1. Установа має право: 
3.1. 1. Планувати свою діяльність згідно із цим Положенням; 
3.1.2. Укладати договори про співробітництво; 
3.1.3. Здійснювати діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення Установи; 
3.1.4. Здійснювати інші права, не заборонені чинним законодавством. 
3.2. Установа зобов’язана: 
3.2.1. Організовувати роботу відповідно до чинного законодавства України. 
3.2.3. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів. 
3.2.4. Створювати належні умови  для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання 
законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки. 
3.2.5. Здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Установи. 
 

4. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ. 
4.1. Вищим органом управління  Установи є засновник, в особі Татарбунарської міської ради, 

яка представляє територіальну громаду міста Татарбунари та діє в її інтересах.  
4.2. Татарбунарська  міська рада здійснює управління та контроль за діяльністю  Установи через 

свій виконавчий комітет та  міського голову відповідно до їх компетенції. 
 4.3. До виключної компетенції Татарбунарської міської ради в управлінні Установою входить: 
 4.3.1. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію  Установи; 
  4.3.2. Затвердження Положення Установи та внесення змін і доповнень до нього; 
 4.3.3. Визначення відповідно до вимог чинного законодавства України основних напрямків та 

втілення нових форм діяльності  Установи; 
 4.3.4. Міська рада в разі необхідності, може делегувати, частково або повністю свої виключні 

права своєму виконавчому органу - виконавчому комітету Татарбунарської міської ради та 
Татарбунарському міському голові. 

 4.4. Компетенція виконавчого комітету Татарбунарської міської ради: 
 4.4.1. Здійснення контролю за діяльністю Установи.  

4.4.  Компетенція Татарбунарського міського голови: 
- затверджує граничну чисельність, структуру та штатний розпис працівників Установи; 
- призначає та звільняє працівників Установи; 
- затверджує посадові обов’язки працівників Установи; 
- застосовує заходи дисциплінарного стягнення до працівників Установи та заходи заохочення; 
- затверджує річний, перспективний, місячний плани роботи; 
 ;затверджує проекти і кошториси по основних видах діяльності ־
 .встановлює форми та системи оплати праці, надбавки і доплати для працівників ־
 ;укладає договори (угоди) спрямовані на реалізацію основної мети Установи ־

      -   контролює  дотримання правил охорони праці, техніки безпеки та техніки пожежної безпеки; 
- здійснює інші заходи по забезпеченню діяльності і розвитку Установи. 
4.5. Безпосереднє керівництво Установою здійснює завідувач. 
4.6. Завідувач призначається міським головою відповідно до вимог чинного законодавства. 
4.7. Завідувач у своїй діяльності підзвітний Засновнику, Уповноваженому органу, міському голові. 
4.8. Завідувач Установою: 
 самостійно вирішує питання діяльності Установи за винятком тих, що внесені Положенням до ־

компетенції Засновника, Уповноваженого органу, міського голови; 
 несе персональну відповідальність перед Засновником, Уповноваженим органом, міським ־

головою за діяльністю  Установи; 
 ;розробляє плани роботи та подає на затвердження  міському голові ־
 розробляє і подає на затвердження граничну чисельність, структуру та штатний розпис ־

Установи; 
4.9. Втручання в  діяльність Установи з боку держави, політичних  партій та організацій, приватних 

структур не допускається, окрім випадків, передбачених законодавством України. Збитки, що 
несе Установа внаслідок втручання державних або інших органів, чи їх посадових осіб, 
підлягають компенсації за їх рахунок. 

 
 



5. МАЙНО УСТАНОВИ ТА КОШТИ 
 

5.1. Майно Установи належить до комунальної власності міста Татарбунари. 
5.2. Майно Установи становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні, 
фінансові ( в т.ч. валютні ) цінності, вартість яких відображена у  балансі Засновника. 
5.3. Джерелами формування майна і коштів Установи є: 
 ;капітальні вкладення та кошти з міського бюджету ־
 .інші джерела,  передбачені законодавством України ־

 
6. ФІНАНСОВА ТА  ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

6.1. Фінансування заходів Установи здійснюється через виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради за окремим обліком його бухгалтерської служби. Установа утримується за рахунок 
коштів, які відповідно до Бюджетного Кодексу України виділяються з місцевого бюджету та власних 
надходжень, отриманих у порядку встановленому законодавством України, а також благодійних 
коштів громадян, підприємств, установ та організацій.  
 6.2. Відносини Установи з іншими суб’єктами господарської діяльності в усіх сферах 
виробничої діяльності здійснюються на підставі укладених міським головою договорів. 

7.  ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА  ПЛАТА 
7.1. Засновник  зобов’язаний створити і забезпечити належні умови праці, охорони праці, 

відпочинку для працівників Установи згідно трудового законодавства України. 
7.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється в межах фонду оплати праці, фінансується за 

рахунок коштів міського бюджету і проводиться на основі тарифних сіток і окладів, що 
встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

7.3. Заробітна плата працівників Установи не може бути нижче встановленого державою 
мінімального розміру заробітної плати. 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ 
 

       8.1. Припинення діяльності  Установи здійснюється рішенням Засновника, або суду у порядку 
встановленому чинним законодавством. 

8.2. Реорганізація Установи проводиться за рішенням Засновника і здійснюється згідно порядку  
визначеному Засновником відповідно до норм чинного законодавства. 

8.3. Установа ліквідується за рішенням Засновника або суду. 
8.4. Для ліквідації Установи створюється ліквідаційна комісія, яка утворюється Засновником або 

Уповноваженим органом і діє відповідно до рішення органу, який прийняв рішення про ліквідацію.  
8.5. При реорганізації і ліквідації Установи працівникам, які звільняються, гарантується 

дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства. 
 

9. Прикінцеві положення 
9.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Татарбунарською міською 

радою. 
9.2. Питання, які не знайшли відображення в  цьому Положенні, регулюються чинним 

законодавством України. 
 

 
 
 
 

          
 
 
 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Татарбунарська міська рада  
 

                     В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити положення  комунальної установи «Міський шахово-шашковий клуб ім. В.М. 
Максимчука» (додається). 

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

правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних громад, та 
соціальних питань. 

 
 
 

 
 
 

 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _260_ -VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про  затвердження положення  комунальної установи 
«Міський шахово-шашковий клуб  ім. В.М. 
Максимчука»   



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 
від _20.12.2016 
№ 260 - VІІ 

 
 
 

Положення   комунальної установи 
«Міський шахово-шашковий клуб  ім. В.М. Максимчука» 

 
1.Загальні положення 

1.1. Комунальна установа «Міський шахово-шашковий клуб  ім. В.М. Максимчука» (далі-Клуб) 
створений для  допомоги Татарбунарській міській раді  в організації та розвитку на низовому рівні 
спортивної роботи з шахів і шашок у місті, а також підтримки постійних зв’язків з індивідуальними 
членами Клубу і вивчення громадської думки, потреб спортсменів та надання інформації про них 
виконавчому комітету міської ради, федераціям. 
 1.2. Клуб створений за рішенням  Татарбунарської міської ради, заснований на комунальній 
власності територіальної  громади міста та підпорядкований Татарбунарській міській раді, її 
виконавчому комітету, міському голові. 
 1.3. Клуб  об’єднує спортсменів і фізкультурників, які займаються шахами і шашками, для 
забезпечення ефективної роботи з фізичної культури і спорту в місті.  

1.4. Клуб у своїй роботі керується Законом України «Про фізичну культуру і спорт», рішеннями 
Татарбунарської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, 
розпорядженнями Татарбунарського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними 
актами, а також визнає статути і принципи українського та Міжнародного спортивного руху. 
          1.5. Клуб є юридичною  неприбутковою особою, з дня його державної реєстрації, може мати  
рахунки в органах Державного казначейства, установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїм 
найменуванням та реквізитами, інші атрибути юридичної особи.  
 1.6. Рівень оснащення,  порядок  фінансування Клубу визначаються міською радою з 
урахуванням покладених на нього завдань і обсягів роботи. Гранична чисельність, структура, штатний 
розпис Клубу затверджується міським головою. 
 1.7. Клуб забезпечується необхідним обладнанням, засобами зв’язку, транспортними засобами 
для забезпечення виконання своїх функцій. 
 1.8. Приміщення Клубу, обладнання, інше матеріально-технічне забезпечення повинні 
відповідати чинним нормативно-правовим актам України, які забезпечують виконання виробничих 
завдань, дотримання вимог з питань охорони праці та техніки безпеки, правил санітарно-
протиепідемічного режиму. 

1.9. Клуб працює відповідно річного плану роботи, який затверджує Татарбунарський міський 
голова та звітує перед зазначеною посадовою особою та Татарбунарською міською радою, виконавчим 
комітетом міської ради про проведену роботу. 
 1.11. Юридична адреса  Клубу: Україна, 68100,  Одеська область, місто Татарбунари, вулиця 
Лесі Українки, 18. 
 1.12. Назва Клубу:   

1.12.1. Повна назва українською мовою: Комунальна установа «Міський шахово-шашковий 
клуб  ім. В.М. Максимчука». 

1.12.2. Скорочена назва українською мовою: КУ  «Міський шахово-шашковий клуб  ім. В.М. 
Максимчука».  

2. Мета і завдання Клубу 
2.1. Метою Клубу є допомога міській раді  в організації та розвитку на низовому рівні 

спортивної роботи з шахів і шашок у місті, а також підтримки постійних зв’язків з індивідуальними 
членами Клубу і вивчення громадської думки, потреб спортсменів та надання інформації про них 
виконавчому комітету міської ради, федераціям. 

 2.2. Виходячи з мети, Клуб вирішує такі питання: 
 - популяризує свій вид спорту, виявляє і бере на облік дітей, дорослих, які бажають займатися ним; 
 - приймає у члени Клубу,  контролює дотримання членами Клубу вимог Положення Клубу; 



 - розробляє та подає міському голові пропозиції щодо організації та проведення змагань для 
формування календарного плану, забезпечує участь членів Клубу в цих змаганнях; 
 - розробляє та подає міському голові пропозиції щодо формування команд із числа своїх членів для 
участі у змаганнях різних рівнів, підбору тренерів, гравців і суддів; 
 - здійснює організацію і контроль на своєму рівні за належністю функціональної і технічної 
підготовки членів Клубу та їх участь у змаганнях; 
 - виступає організатором усіх змагань, які проходять у місті зі свого виду спорту,  вирішує всі 
організаційні питання, пов’язані з проведенням спортивних та інших заходів; 
 - налагоджує, підтримує і розвиває зв’язки зі спортивними клубами у країні та за кордоном зі свого 
виду спорту; 
- розробляє та подає пропозиції щодо присвоєння членам Клубу спортивних звань та розрядів. 

3. Членство в Клубі 
 3.1. Членами Клубу є індивідуальні члени, які бажають брати участь у діяльності Клубу, його 
підтримці, визнають Положення Клубу. 
 3.2. Прийом у члени Клубу здійснюється зборами членів Клубу. 
 3.3. Члени Клубу можуть бути позбавлені членства за порушення Положення Клубу. 
 3.4. Члени Клубу мають право: 
 - отримувати інформацію про заходи Клубу і його діяльність; 
 - брати участь у вирішенні  питань діяльності Клубу. 
 3.5. Члени Клубу зобов’язані: 
 - дотримуватись Положень Клубу; 
  - брати участь у заходах Клубу і підтримувати діяльність Клубу; 
 - не вчиняти дій, що дискредитують Клуб. 
 3.6. За порушення вимог статті 3.5 до членів Клубу можуть вживатися такі дії:  
- зауваження;  
- попередження; 
 - тимчасова заборона участі в заходах Клубу; 
 - виключення з членів Клубу. 

4. Порядок створення Клубу та його робота. 
 4.1. Клуб створюється Татарбунарською міською радою. 
 4.1.1.  Вищим керівним органом є  Татарбунарська міська рада. 
 4.1.2. Татарбунарська міська рада вирішує такі питання: 
 - приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію Клубу; 
- затверджує основні напрямки діяльності Клубу. 

4.2. Компетенція виконавчого комітету Татарбунарської міської ради: 
 4.2.1. Здійснення контролю за діяльністю Клубу.  
4.3. Компетенція Татарбунарського міського голови: 
4.3.1. В установленому порядку призначає на посади та звільняє з посади завідувача та  

працівників Клубу; 
4.3.2. Затверджує посадові інструкції працівників Клубу; 
4.3.3. Затверджує граничну чисельність, структуру та штатний розпис Клубу; 
4.3.4. Застосовує заохочення і накладає дисциплінарні стягнення на працівників Клубу; 
4.3.5. Здійснює контроль за діяльністю Клубу; 
4.3.6. Видає, у межах своєї компетенції, розпорядження організаційно - розпорядчого характеру, 

організовує і контролює їх виконання; 
4.3.7. Є розпорядником коштів Клубу  у межах затвердженого кошторису.  
4.4. Клуб очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади 

Татарбунарським міським головою відповідно до вимог чинного законодавства. 
На посаду завідувача Клубу призначається особа, яка має вищу освіту  за спеціальністю  "Фізична 

культура і спорт". 
Завідувач Клубу: 
 - організовує та керує роботою Клубу, персонально відповідає за виконання покладених на Клуб завдань; 
- розробляє посадові інструкції та подає їх на затвердження міському голові; 
- розробляє Положення про проведення турнірів та подає їх на затвердження міському голові; 
- готує проекти рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що 
відносяться до компетенції клубу; 



- здійснює заходи з удосконалення організації роботи Клубу; 
- розглядає звернення що належать до компетенції Клубу; 
- здійснює зв’язок між Клубом і міською радою, виконавчим комітетом, міським головою; 
- представляє і вирішує всі питання громадської діяльності від імені Клубу; 
- виконує доручення міського голови і рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради щодо 
діяльності Клубу; 
- несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання завдань та функцій установи, 
передбачених рішеннями ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим 
Положенням, результати діяльності установи, використання комунального майна і грошових коштів, а 
також за недотримання норм законодавчих актів, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та 
трудової дисципліни. 
 Невиконання завідувачем Клубу своїх службових обов’язків має наслідком застосування 
дисциплінарних стягнень. 
 Оплата праці працівників Клубу здійснюється виходячи з особливостей управління установою, 
відповідно до умов та в межах фонду оплати праці, з урахуванням умов, передбачених законодавством 
України.  
 4.2. Спірні питання, що виникають у членів Клубу і по яких не досягнута згода, вирішуються 
виконавчим комітетом міської ради. Рішення виконавчого комітету є остаточним і оскарженню не підлягає. 

5. Матеріальна та фінансова діяльність Клубу 
 5.1. Фінансування заходів Клубу здійснюється через виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
за окремим обліком його бухгалтерської служби. 
 5.2. Фінансова та матеріальна база Клубу формується за рахунок: 
- цільового фінансування федерацій, міського бюджету; 
- благодійних внесків та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством; 
 - майна, що надається міською радою, федераціями під матеріальну відповідальність завідувачу Клубу. 
 5.3. Кошти і майно витрачаються на потреби Клубу згідно з кошторисом, програмою і планами Клубу, 
затверджених  Татарбунарською міською радою, Татарбунарським міським головою. 
 5.4. Контроль за використанням коштів та майна Клубу здійснюється виконавчим комітетом міської 
ради, міським головою. 

6. Припинення діяльності Клубу 
 6.1. Припинення діяльності Клубу здійснюється: 
 - за рішенням Татарбунарської міської ради у разі невідповідності діяльності Клубу вимогам цього 
Положення або чинного законодавства; 
 - у разі заборони діяльності Клубу відповідно до законодавства України. 
 6.2. Після припинення діяльності Клубу все наявне майно Клубу розподіляється за рішенням 
Татарбунарської міської ради. 

6.3. Для ліквідації Клубу створюється ліквідаційна комісія, яка утворюється Засновником або 
Уповноваженим органом і діє відповідно до рішення органу, який прийняв рішення про ліквідацію.  

6.4. При реорганізації і ліквідації Клубу  працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх 
прав та інтересів відповідно до трудового законодавства. 

7. Прикінцеві положення 
7.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Татарбунарською міською радою. 
7.2. Питання, які не знайшли відображення в  цьому Положенні, регулюються чинним законодавством 

України. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 
 

  
 
      

 

Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
Татарбунарська міська рада  

 
    В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити  Положення  комунальної  установи стадіон «Колос» м. Татарбунари (додається). 
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питання законності, 

правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних громад, та 
соціальних питань. 

 
 

 
 
 
 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня__2016р. 
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Про  затвердження Положення  комунальної установи 
стадіон «Колос»  м. Татарбунари 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням сесії міської ради 
Від 20 .12.2016  
№_261-_ VІІ  
 
 

Положення комунальної установи стадіон «Колос»  м. Татарбунари 
1. Загальні положення. 

1. Комунальна установа стадіон «Колос» м. татарбунари, в подальшому за текстом СТАДІОН заснована 
на власності територіальної громади м. Татарбунари.  Засновник Татарбунарська  міська рада.  

1.2. Організаційно-правова форма СТАДІОНУ – комунальна. 
1.3. Форма власності – комунальна (власність територіальної громади міста Татарбунари в особі міської 

ради). 
 1.4. СТАДІОН підпорядкований Татарбунарській міській раді її виконавчому комітету, міському голові 

відповідно їх компетенції.  
1.5. У своїй діяльності установа керується Конституцією України, законами України, актами Президента 

України, Кабінету міністрів України, рішеннями Татарбунарської міської ради і її виконавчого комітету, 
розпорядженнями Татарбунарського міського голови, іншими нормативно-правовими актами з питань, що 
регулюють його діяльність, а також даним Положенням. 

 1.6. СТАДІОН  є юридичною  неприбутковою особою, з дня його державної реєстрації, може мати  
рахунки в органах Державного казначейства, установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням 
та реквізитами, інші атрибути юридичної особи.  

1.7. Юридична адреса стадіону: 68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Князєва, 39 б.  
1.8. Назва СТАДІОНУ:   
1.8.1. Повна назва українською мовою: Комунальна установа стадіон «Колос» м. Татарбунари.  
1.8.2. Скорочена назва українською мовою: КУ стадіон «Колос».  

2. Мета та предмет діяльності. 
 2.1. Основною метою СТАДІОНУ є надання послуг для проведення спортивних, учбово-тренувальних 

занять, спортивно масової та оздоровчої  роботи серед широких верств населення, змагань, спортивних свят та 
інших видовищних і громадських заходів.  

2.2. Основними напрямками діяльності СТАДІОНУ є надання спортивних об’єктів для проведення 
спортивних змагань, учбово - тренувальних та спортивно оздоровчих занять, спортивно - масових та святкових 
заходів колективам фізкультури, загальноосвітнім школам, підприємствам, установам, громадським 
організаціям та окремим громадянам.  

2.3 Соціальний розвиток колективу здійснюється у відповідності з чинним законодавством 
спрямовується на захист прав працівників установи та забезпечується керівництвом установи відповідно умов 
колективного договору.  

3. Права СТАДІОНУ. 
 3.1. З метою найбільшої ефективності у досягненні статутних завдань СТАДІОН має право об’єднувати 

свою діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.  
3.2. СТАДІОН здійснює будь – які види спортивної, фізкультурно- оздоровчої та господарської 

діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим даним 
статутом.  

3.3. Діяльність, яка підлягає ліцензуванню, СТАДІОН здійснює тільки після отримання ліцензії у 
встановленому законодавством порядку.  

3.4. Проведення ремонтних робіт та капітального будівництва здійснюється на підставі договорів 
укладених від імені міської ради міським головою. 

4. Органи управління. 
 4.1. Вищим органом управління  СТАДІОНУ є засновник, в особі Татарбунарської міської ради, яка 

представляє територіальну громаду міста Татарбунари та діє в її інтересах.  
4.2. Татарбунарська  міська рада здійснює управління та контроль за діяльністю  СТАДІОНУ через свій 

виконавчий комітет та  міського голову відповідно до їх компетенції. 
 4.3. До виключної компетенції Татарбунарської міської ради в управлінні СТАДІОНУ входить: 
 4.3.1. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію  СТАДІОНУ; 
  4.3.2. Затвердження Положення про СТАДІОН та внесення змін і доповнень до нього; 
 4.3.3. Визначення відповідно до вимог чинного законодавства України основних напрямків та втілення 

нових форм діяльності СТАДІОНУ; 
 4.3.4. Міська рада в разі необхідності, може делегувати, частково або повністю свої виключні права 

своєму виконавчому органу - виконавчому комітету Татарбунарської міської ради та Татарбунарському 
міському голові. 

 4.4. Компетенція виконавчого комітету Татарбунарської міської ради: 



 4.4.1. Здійснення контролю за діяльністю СТАДІОНУ.  
4.5. Компетенція Татарбунарського міського голови: 
4.5.1. В установленому порядку призначає на посади та звільняє з посади завідувача та  працівників 

СТАДІОНУ. 
4.5.2. Затверджує посадові інструкції працівників СТАДІОНУ; 
4.5.3. Затверджує граничну чисельність, структуру та штатний розпис Стадіону; 
4.5.4. Застосовує заохочення і накладає дисциплінарні стягнення на працівників СТАДІОНУ; 
4.5.5. Здійснює контроль за діяльністю стадіону; 
4.5.6. Видає, у межах своєї компетенції, розпорядження організаційно - розпорядчого характеру, 

організовує і контролює їх виконання; 
4.5.7. Є розпорядником коштів СТАДІОНУ у межах затвердженого кошторису.  
4.6. Завідувач СТАДІОНУ призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно 

до вимог чинного законодавства.  
Завідувач СТАДІОНУ: 
 4.6.1. Керує діяльністю СТАДІОНУ, несе персональну відповідальність за виконання покладених на 

СТАДІОН завдань; 
4.6.2. Формує структуру та штатний розпис СТАДІОНУ та подає на затвердження міському голові. 
 4.6.3. Штатний розпис розробляється згідно з штатними нормативами для спортивних закладів. 
4.6.4. Виконує інші повноваження, передбачені чинним Законодавством України.  
4.7. В структурі СТАДІОНУ можуть утворюватись структурні підрозділи діяльність яких 

підпорядкована СТАДІОНУ та визначається окремими положеннями. 
 4.7. Фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис СТАДІОНУ 

затверджується у відповідності до вимог чинного законодавства. 
5. Фінансування СТАДІОНУ та його утримання. 

 5.1. Фінансування заходів Клубу здійснюється через виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
за окремим обліком її бухгалтерської служби. Стадіон утримується за рахунок коштів, які відповідно до 
Бюджетного Кодексу України виділяються з місцевого бюджету та власних надходжень, отриманих у порядку 
встановленому законодавством України, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та 
організацій.  

5.2. Стадіон має право надавати платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження переліку платних послуг,  які можуть надаватися закладами фізичної   культури і спорту, що 
утримуються за рахунок                         бюджетних коштів».  

6. Порядок внесення змін до Положення. 
6.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням Засновника та проводяться у 

відповідності до чинного законодавства. 
7. Реорганізація та ліквідація. 

 7.1. Реорганізація та ліквідація комунальної установи стадіон  «Колос» проводиться за рішенням 
засновника - Татарбунарської міської ради  та в інших передбачених чинним законодавством України випадках. 

 7.2. При реорганізації і ліквідації працівникам, що звільнюються, гарантується додержання їх прав та 
інтересів відповідно до чинного законодавства України.  

7.3. Ліквідація СТАДІОНУ здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України. 
7.4. Для ліквідації Установи створюється ліквідаційна комісія, яка утворюється Засновником або 

Уповноваженим органом і діє відповідно до рішення органу, який прийняв рішення про ліквідацію.  
8. Прикінцеві положення 

8.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Татарбунарською міською радою. 
8.2. Питання, які не знайшли відображення в  цьому Положенні, регулюються чинним законодавством 

України. 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 

 
 
 
     

 

Керуючись статтями 25, 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
Татарбунарська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про  відділ земельних відносин виконавчого комітету  (апарату) 
Татарбунарської міської ради Одеської області (додається). 

 
2.  Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 22 лютого 2016 р. № 52-VII 

«Про затвердження Положення про земельний відділ та з питання надходження податків та зборів 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради. 

 
3. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 
 
 

 
 
 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _262_ -VІІ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

Про  затвердження Положення про  відділ земельних 
відносин виконавчого комітету  (апарату) 
Татарбунарської міської ради Одеської області 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням сесії міської ради 
Від 20 .12.2016  
№_262 - VІІ  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ (АПАРАТУ) 
ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відділ з питань земельних відносин виконавчого комітету  (апарату) Татарбунарської 
міської ради  Одеської (далі - Відділ) відноситься до виконавчих органів Татарбунарської міської ради 
і є  підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим виконавчому комітету Татарбунарської міської 
ради та міському голові. 

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України 
«Про запобігання корупції», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента 
України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади, рішеннями Татарбунарської міської ради, виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради, розпорядженнями і дорученнями міського голови та цим Положенням. 

1.3. Відділ забезпечує організацію здійснення власних повноважень міської ради та її 
виконавчого комітету у сфері регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного 
середовища та з питання надходження податків і зборів до міського бюджету. 

1.4.  Відділ є юридичною  неприбутковою особою, з дня його державної реєстрації, може мати  
рахунки в органах Державного казначейства, установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїм 
найменуванням та реквізитами, інші атрибути юридичної особи. 

1.5. Фінансування відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, 
не заборонених законодавством України. Відділ володіє та користується  закріпленим майном  в 
межах, визначених законодавством України та цим Положенням. 

1.6. На працівників Відділу, які відносяться до посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

1.7. Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету. 
1.8. Юридична адреса  Відділу: Україна, 68100,  Одеська область, місто Татарбунари, вулиця 

Центральна, 36. 
1.9. Назва Відділу:  Відділ земельних  відносин  виконавчого комітету  (апарату) 

Татарбунарської міської ради Одеської області.  
 

Розділ II. Штатний розклад та організація роботи Відділу 
2.1. Штатний  розклад Відділу затверджується міським головою. 
2.2. Начальник та працівники Відділу призначаються на посаду розпорядженням міського 

голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством 
України, та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного 
законодавства. 

2.3. На період відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує посадова особа Відділу 
згідно з розпорядженням міського голови або особи, яка його заміщує. 

2.4. Начальник Відділу: 
2.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за 

виконанням покладених на Відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу. 



2.4.2. В межах своєї компетенції контролює виконання підлеглими наказів, розпоряджень  
вищестоячого керівництва.  

2.4.3. Забезпечує роботу з ведення діловодства у Відділі.  
2.4.4. Здійснює особистий прийом громадян та виконує консультаційно дорадчі функції з 

питань, що стосуються діяльності Відділу.  
2.4.5. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у Відділі. 
2.4.6. Контролює дотримання посадових інструкцій працівниками Відділу. 
2.4.7. Вживає заходи щодо заохочення працівників або притягнення їх, у разі необхідності, до 

дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством. 
2.4.8. Організовує навчання працівників Відділу.  
2.4.9. Аналізує результати роботи Відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності . 
2.4.10. Надає аналітичні довідки, звіти, узагальнює результати роботи Відділу, готує планові 

показники (та зміни до них) щодо надходжень податків та зборів до місцевого бюджету у звітному 
році та прогнозні планові показники на наступний рік. 

2.4.11.Розробляє проекти рішень, які стосуються напрямків роботи Відділу відповідно до 
покладених на Відділ завдань. 

2.4.12. Приймає безпосередню участь в опрацюванні звернень громадян та установ. 
2.4.13.Начальник Відділу прямо підпорядковується міському голові і заступнику міського 

голови, безпосередньо підпорядковується, секретарю міської ради, керуючому справами (секретарю) 
виконавчого комітету міської ради. 

2.5. Посадові інструкції начальника Відділу та працівників Відділу затверджується міським 
головою. 

2.6. До штатного розкладу відділу включені: 
2.6.1. Начальник відділу; 
2.6.2. Головний спеціаліст – 2 одиниці. 
2.7. Працівники Відділу безпосередньо підпорядковуються начальнику Відділу та прямо 

підпорядковані міському голові, заступнику міського голови.  
2.8. У разі отримання розпорядження у порядку прямого підпорядкування, працівник повинен 

повідомити про це начальника Відділу. 
Розділ III. Завдання та функції Відділу 

3.1. Основним завданням Відділу є забезпечення регулювання земельних відносин та 
ефективного надходження податків і зборів до міського бюджету на території Татарбунарської міської 
ради. 

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції із земельних 
питань: 

3.2.1. Здійснює аналіз стану планування та забудови території м. Татарбунари, організовує 
надання вихідних даних із землеустрою ( матеріалів оцифровки місцевості, відомості про склад угідь 
та інше) для розроблення, проведення експертизи та подання в установленому порядку на 
затвердження Татарбунарської міської ради та її виконавчому комітету генерального плану міста 
Татарбунари або змін до генерального плану. 

3.2.2. Проводить  моніторинг використання земель на території Татарбунарської міської ради в 
межах повноважень визначених Земельним кодексом України. 

3.2.3. Розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення території, вибору, 
вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною 
документацією, подає відповідну інформацію з цих питань зацікавленим особам. 

3.2.4. Надає інформацію фізичним та юридичним особам щодо можливості розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, відповідно до Комплексної схеми 
розміщення тимчасових споруд (у разі наявності). 

3.2.5. Здійснює моніторинг розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території міста Татарбунари шляхом проведення їх перевірок на предмет наявності 
дозвільної документації та виконання вимог паспорту прив’язки. 

3.2.6. Вносить пропозиції щодо демонтажу тимчасових споруд, які встановлені самовільно. 



3.2.7. В межах своїх повноважень розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питаннь 
щодо проведення благоустрою населенного пункту та готує проекти рішень з даних питань. 

3.2.8. Бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об’єктів до природно-
заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що 
підлягають особливій охороні. 

3.2.9. Звертається до відповідних органів із поданням щодо порушення законодавства із 
земельних питань та вжиття заходів до порушників.  

3.2.10. Організовує проведення в установленому порядку конкурсів по відбору суб’єктів 
господарської діяльності для проведення незалежної експертної грошової оцінки земельних ділянок 
комунальної власності та/або відбору суб’єктів господарської діяльності для розробки проектів  із 
землеустрою під об’єктами комунальної власності. 

3.2.11. Здійснює консультативно дорадчі функції та надання правової допомоги із земельних 
питань. 

3.2.12. Інформує населення через засоби масової інформації про вільні земельні ділянки 
комунальної власності для всіх потреб. 

3.2.13. Готує документи для продажу земельних ділянок або права користування ними з 
відкритих торгів (аукціонів) у порядку визначеному Земельним кодексом України та іншими 
нормативно-правовими актами.  

3.2.14. Організовує надання вихідних даних із землеустрою та інших статистичних даних для 
проведення інвентаризації земель або нормативної грошової оцінки земель на території 
Татарбунарської міської ради в межах повноважень, визначених Земельним кодексом України та 
іншими нормативно-правовими актами. 

3.2.15. Готує проекти рішень Татарбунарської міської ради , виконавчого комітету міської ради 
стосовно присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна та присвоєння (зміни) тимчасових 
адрес земельним ділянкам, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та 
постійне користування, з метою розміщення об’єктів містобудування. 

3.2.16. Розробляє проекти розпоряджень міського голови, проекти рішень міської ради та її 
виконавчого комітету, готує матеріали та надає пропозиції постійним комісіям з питань віднесених до 
повноважень та завдань Відділу. 

3.2.17. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань 
громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому 
чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до 
публічної інформації. 

3.2.18. За дорученням міського голови представляє інтереси Татарбунарської міської ради, 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради та міського голови в місцевих, спеціалізованих, 
апеляційних, вищих спеціалізованих судах та в Верховному Суді України, у взаємовідносинах з 
державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями усіх форм власності з питань земельних відносин. 

3.2.19. Приймає участь в громадських слуханнях з питань затвердження: проектів землеустрою 
щодо впорядкування територій, встановлення меж міста та містобудівної документації. 

3.2.20. Готує і подає на затвердження Татарбунарської міської ради відповідні місцеві програми 
із земельних питань. 

3.2.21. Забезпечує розгляд і вирішення питань регулювання земельних відносин, раціонального 
використання земель Татарбунарської міської ради. 

3.2.22. Організовує та здійснює землеустрій, погоджує землевпорядну документацію. 
3.2.23. Здійснює контроль за впровадженням заходів передбачених документацією із 

землеустрою. 
3 .2.24. Надає за запитами фізичних та юридичних осіб письмову або усну інформацію про 
наявність на території міста Татарбунари  земельних ділянок не наданих у користування, що можуть 
бути використані під забудову. 

3.2.25. У складі відповідної комісії виконкому та у межах своєї компетенції представник 
Відділу вирішує земельні спори в межах міста щодо меж земельних ділянок, що перебувають у 
власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства. 

3.2.26. Веде облік договорів оренди земельних ділянок та звітує до ДПІ про укладені договори. 
3.2.27. Надає ДПІ інформацію щодо суб’єктів плати за землю відповідно до вимог Податкового 

кодексу України за формами визначеними Міністерством фінансів України. 



3.2.28. Здійснює самоврядний контроль за додержанням земельного законодавства, 
використанням і охороною земель та навколишнього середовища на території Татарбунарської міської 
ради відповідно до чинного законодавства. 

3.2.29. Здійснює та видає розрахунки орендної плати при індексації нормативної грошової 
оцінки земель відповідно до умов договору оренди. 

3.2.30. Готує витяги з рішень Татарбунарської міської ради з питань регулювання земельних 
відносин. 

3.2.31. Готує і вносить на розгляд міської ради, через постійну комісію відповідно до 
регламенту роботи, пропозиції щодо розмірів відсотків від нормативної грошової оцінки землі, які 
застосовуються для обчислення орендної плати та земельного податку за користування (або володіння) 
земельними ділянками  на території Татарбунарської міської ради. 

3.2.32. Організовує роботу щодо державної реєстрації земельних ділянок комунальної власності 
та підготовки, укладання, поновлення або припинення договорів оренди земельних ділянок або їх 
продажу. 

3.2.33. Аналізує обсяги надходжень орендної плати та земельного податку. 
3.2.34. Здійснює контроль за використанням коштів на виконання заходів передбачених 

міськими цільовими (комплексними) програмами, які фінансуються з міського бюджету щодо 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

3.2.35. Узгоджує проекти договорів на виконання експертної грошової оцінки земельної ділянки 
(для проведення земельних торгів) та технічну документацію до таких договорів, які укладаються 
Татарбунарською міською радою на виконання заходів передбачених в програмах із земельних питань. 

3.2.36. Подає заявки та отримує витяги, довідки з державної служби реєстрації речових прав, 
державного земельного кадастру. 

3.2.37. Готує графічні матеріали або витяги з графічних матеріалів в межах повноважень згідно 
чинного законодавства. 

3.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції з питань 
надходження податків і зборів до міського бюджету: 

3.3.1. збирає та узагальнює інформацію про надходження місцевих податків і зборів до 
бюджету міста, у тому числі у розрізі платників; 

3.3.2.здійсненює контроль за станом виконання міського бюджету розвитку, повнотою 
надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок; зберігає та 
узагальнює відповідну інформацію, у тому числі у розрізі платників; 

3.3.3.нагромаджує та систематизує інформацію про окремі показники економічного розвитку 
міста щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для 
прогнозування доходів бюджету; 

3.3.4. готує відповідні проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень 
міського голови з питань адміністрування надходжень податків та зборів до міського бюджету; 

3.3.5. приймає участь у розробці комплексних програм, виконання яких впливає на доходну 
частину міського бюджету; 

3.3.6.Здійснює контроль за правильністю зарахування податків і зборів до міського бюджету; 

3.3.7. Складає розпис доходів міського бюджету в межах річних бюджетних призначень; 

3.3.8. Зводить показники міського бюджету та подає їх у встановлені терміни до фінансового 
управління районної державної адміністрації; 

3.3.9. Інформує міську раду та її виконком про стан виконання міського бюджету з питань 
надходжень податків та зборів; 

3.3.10. Розглядає заяви платників податків та зборів, та інших установ і організацій, депутатські 
звернення. 

Розділ ІV. Повноваження Відділу 

4.1. Повноваження Відділу  у сфері регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища на території Татарбунарської міської ради: 



4.1.1. Моніторінг земель та інформаційне забезпечення міської ради, її виконавчого комітету 
для ефективного розпорядження землями територіальної громади; 

4.1.2. Опрацювання клопотань та підготовка проектів рішень щодо передачі земельних ділянок 
комунальної власності у власність громадян або юридичних осіб відповідно до Земельного кодексу 
України; 

4.1.3. Опрацювання клопотань та підготовка проектів рішень щодо надання земельних ділянок 
комунальної власності в оренду громадянам або юридичним особам відповідно до Земельного кодексу 
України; 

4.1.4.  Опрацювання клопотань та підготовка проектів рішень щодо надання земельних ділянок 
у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України та Закону 
України «Про землеустрій»; 

4.1.5.  Підготовка документів щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб 
відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст; 

4.1.6. Опрацювання клопотань та підготовка проектів рішень щодо надання дозволів на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок державної власності в оренду або 
у власність громадянам або юридичним особам в межах населеного пункту відповідно до Земельного 
кодексу України; 

4.1.7.  Підготовка проектів рішень щодо погодження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок державної власності в оренду або у власність громадянам або юридичним особам в 
межах населеного пункту відповідно до Земельного кодексу України, без права передачі у власність 
або в користування (у тому числі на правах оренди); 

4.1.8.  Підготовка пропозицій та проектів рішень щодо вилучення земельних ділянок 
комунальної власності із користування громадян або юридичних осіб або продажу земельних ділянок 
відповідно до Земельного кодексу України; 

4.1.9.  Оганізація землеустрою; 

4.1.10.  Здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, 
додержанням земельного та екологічного законодавства; 

4.1.11.  Організація заходів щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) використання 
земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства; 

4.1.12.  Підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок 
відповідно до цього Кодексу; 

4.1.13.  Внесення до районної ради пропозицій, обґрунтувань та підготовка документів щодо 
встановлення або зміни меж міста за проектами землеустрою; 

4.1.14.  Інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок; 

4.1.15.  Організація взаємодії з виконавчими органами влади з питань контролю за стягнення 
плати за землю;  

4.1.16. Вирішення земельних спорів; 

4.1.17.  Координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; 



4.1.18.  Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставок плати за 
землю, розмірів плати за користування природними ресурсами, визначення в установленому порядку 
розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за 
забруднення довкілля та інші екологічні збитки; 

4.1.19.  Справляння плати за землю щляхом нарахування орендної плати за землю та 
нарахування земельного податку за землю відповідно до Податкового кодексу України. 

4.1.20.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону(з 
04.04.2016 року відповідно до Закону України від 10.12.2015 року № 888-VIII); 

4.1.21.  Підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони 
довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля; 

4.1.22.  Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про 
організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, 
що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про 
оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову 
цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, підготовка і внесення 
на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження 
та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та 
добуванням об’єктів тваринного світу; 

4.1.23.  Здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, 
використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, 
відтворенням лісів; 

4.1.24.  Погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних 
ресурсів загальнодержавного значення; 

4.1.25.  Визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства; 

4.1.26.  Здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері 
поводження з відходами; 

4.1.27.  Вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону. 

4.2. Повноваження  Відділу  у сфері надходжень місцевих та загальнодержавних податків та 
зборів до місцевого бюджету на території Татарбунарської міської ради: 

4.2.1. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-
економічні показники розвитку міста та надає інформацію міському голові для складання бюджету 
міста. 
 4.2.2.Організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту бюджету міста, за дорученням 
міського голови визначає порядок і терміни подання  виконавчими органами міської ради матеріалів 
для підготовки проекту бюджету міста, складає проект бюджету міста, готує пропозиції щодо коштів 
для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд міського голови. 

4.2.3.Забезпечує протягом бюджетного періоду облік надходжень податків і зборів. 
4.2.4.Взаємодіє  з іншими  виконавчими органами міської ради, органами державної  податкової 

служби, територіальними органами Державного казначейства з питань   надходження доходів до 
бюджету  міста. 

4.2.5.Складає розпис доходів бюджету міста,  у встановленому порядку готує пропозиції щодо 
внесення змін до розпису доходів. 

4.2.6.Здійснює у встановленому порядку виконання бюджету міста, координує в межах своєї  
компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету міста. 

4.2.7.Проводить моніторинг змін, що вносяться до бюджету міста. 



4.2.8.Розглядає баланси,  звіти про виконання бюджету міста та інші фінансові звіти, подані 
територіальними  органами Державного казначейства. 

4.2.9.Проводить разом з органами державної податкової служби аналіз стану надходжень: 
загальнодержавних і закріплених доходів до бюджету міста, готує та вносить пропозиції щодо 
збільшення та поліпшення механізму їх надходження,  ведення адміністрування місцевих податків і 
зборів, доцільність їх запровадження на території міста. 

4.2.10.Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і 
організацій. 
  4.2.11.Готує і подає виконавчому комітету ради офіційні висновки про перевиконання чи 
недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста для прийняття рішення про 
внесення змін  до бюджету міста. 

4.2.12.Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань. 
4.2.13.В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів 

(рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).  
 Відділ має право: 

4.3. В установленому порядку одержувати від установ інформацію, документи та інші 
матеріали, необхідні для складання проекту бюджету міста. 

4.4. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами Державної 
фіскальної служби, територіальними органами Державного казначейства, органами Держгеокадастру 
та іншими виконавчими органами державної влади та установами. . 

РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ 
 5.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на 
нього завдань та функцій несе начальник Відділу. 
 5.2. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної 
та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством 
України.  

5.3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання функціональних 
обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеному 
чинним законодавством. 

РОЗДІЛ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Татарбунарської міської ради 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 
6.2. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у 

Татарбунарській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Татарбунарської міської ради. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

                          
 
 

 
        Відповідно до статей 12, 116, 118, 120-126, Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянки Яковлєвої Наталії 
Вікторівни, мешканки  м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1163 та для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0302 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:002:1164, за адресою: вул. Василя Тура, 67, м. Татарбунари, Одеської області.  
 

2. Передати безоплатно у власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1163, за адресою: вул. Василя Тура, 67, м. Татарбунари, Одеської області.  

 
3. Надати в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0302 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1164, за адресою: вул. Василя Тура, 67, м. Татарбунари, Одеської області.  

 
         4.   Зобов’язати Яковлєву Наталію Вікторівну: 

4.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права та іншого речового 
права  за адресою: вул. Василя Тура, 67, м. Татарбунари, Одеської області. 

 
4.2. Дотримуватись положень статей 91, 96  Земельного кодексу України. 
 
4.3. Сплатити орендну плату за землю, пункт 2 рішення набуває чинності після сплати заявником 

заборгованості по орендній платі. 
 

           5. Начальнику земельного відділу та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих днів після прийняття 
рішення, надати завірену копію цього рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі 
Одеської області та підготовити додаткову угоду до договору оренди землі за адресою зазначеною у 
пункті 3 цього рішення.  

 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання земельних 

відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього середовища. 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
            «_20__»__грудня __2016р. 
               № _263_ -VІІ 

Про затвердження технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки в м. Татарбунари, за заявою 
громадянки Яковлєвої Наталії Вікторівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
 
 
 

      
 

Відповідно до статей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина: Григуци Юрія 
Володимировича, мешканця с. Вишневе, Татарбунарського району, Татарбунарська міська рада  
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Григуці Юрію Володимировичу, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, буд. 31. Площа земельної 
ділянки 0,0460 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1176. 

2. Передати гр..Григуці Юрію Володимировичу безоплатно у власність земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,0460 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1176, за адресою: вул. Суворова,31, м. 
Татарбунари, Одеської області.  

 

3.           Зобов’язати Григуцу Ю.В.: 

         3.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 даного рішення до відділу Держгеокадастру у 
Татарбунарському районі Одеської області.  

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

 
 

 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»_грудня __2016р. 
               № _264_ -VІІ 
 
 
 

 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), за заявою  
громадянина Григуци Юрія Володимировича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
                 

 

 

 
 

 
     Відповідно до статей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина: Ворохубенка 
Ігоря Петровича, мешканець м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Ворохубенку Ігорю Петровичу, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, буд. 36. Площа 
земельної ділянки 0,0587 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1178. 

2. Надати гр. Ворохубенко Ігорю Петровичу в оренду строком на 3 (три) роки земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, буд. 36. 
Площа земельної ділянки 0,0587 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1178. 

 
3.           Зобов’язати Ворохубенко І.П.: 

         3.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового та іншого речового права на 
земельну ділянку комунальної власності. 

 
        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 даного рішення до відділу Держгеокадастру у 
Татарбунарському районі Одеської області.  

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

 
 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _265_ -VІІ 
 
 
 

 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), за заявою  
громадянина Ворохубенко Ігоря Петровича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 

 
 
  
 

 
 
 

       Відповідно до статей 12, 79-1, 122, 123, 186, 186-1 Земельного кодексу України, пункту 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 
заяву ОДЕСЬКОЇ ГІДРОГЕОЛОГО – МЕЛІОРАТИВНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ в м. Татарбунари, подані 
документи і графічні матеріали, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл ОДЕСЬКІЙ ГІДРОГЕОЛОГО – МЕЛІОРАТИВНІЙ ЕКСПЕДИЦІЇ  на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 
будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу адміністративних і господарських 
будівель та споруд орієнтовною площею 0,68 га для державної реєстрації речового права на 
землю за адресою: 68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Татарбунарського Повстання, 2-
а.  

2. Зобов’язати  ОДЕСЬКУ ГІДРОГЕОЛОГО – МЕЛІОРАТИВНУ  ЕКСПЕДИЦІЮ надати 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на затвердження сесії міської ради. 

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 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _266_ -VІІ 
 
 

 
 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки м. Татарбунари, за заявою 
ОДЕСЬКОЇ ГІДРОГЕОЛОГО – МЕЛІОРАТИВНОЇ 
ЕКСПЕДИЦІЇ 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 
 

    
    

 
               Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Григоренка Анатолія Івановича, мешканця м. 
Татарбунари, подані документи і графічні матеріали, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл фізичній особі - підприємцю Григоренку Анатолію Івановичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 (сорок 
дев`ять) років для будівництва і обслуговування комплексу нежитлових будівель і споруд 
автосервісу та побутового обслуговування орієнтовною площею 0,24 га, для державної реєстрації 
речового права на землю за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Степова, 5-а (відповідно викопіювання з плану зонування м.Татарбунари).  

2. Зобов’язати  ФОП Григоренко А.І.  надати проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на затвердження сесії міської ради.  

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 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _267_ -VІІ 
 
 
 
 
 

 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в м. Татарбунари, за заявою 
фізичної особи – підприємця Григоренка Анатолія Івановича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 

 

 
 

             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,  наказу Мінрегіонбуду від 12.11.2013 року № 537 «Про 
затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2013 року за № 2073/24605,  розглянувши 
заяву та подані документи фізичної особи - підприємця Бєлоконенка Сергія Валентиновича, 
мешканця м. Татарбунари,  Татарбунарська міська рада  

В И Р І Ш И В :  
1. Затвердити Бєлоконенку Сергію Валентиновичу (фізичній особі - підприємцю) 

паспорт прив’язки тимчасової  споруди торгівельного та іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності  в м. Татарбунари,  вул. Степова, (від 02.11.2016 року). 

2. Укласти з фізичною особою - підприємцем Бєлоконенком С.В. договір пайової 
участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 02.10.2019 року з можливістю пролонгації 
на період дії паспорту прив’язки, площа благоустрою 0,1200 га, за адресою:  м. Татарбунари, вул. 
Степова. 

3. Зобов’язати ФОП Бєлоконенко С. В.: 
 
3.1.    Не приступати до розміщення тимчасової споруди без укладеного з міською радою 

договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою. 
 
3.2  По завершенню розміщення тимчасової споруди подати до виконкому міської 
ради заяву про дотримання вимог паспорту прив’язки . 
 
1.  Управлінню майном комунальної власності взяти на баланс об’єкти благоустрою. 

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

будівництва, управління комунальною власністю, транспорту та зв’язку. 

 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _268_ -VІІ 
 

Про затвердження паспорту прив’язки 
тимчасової споруди в м. Татарбунари, 
вул.Степова, за заявою фізичної особи - 
підприємця Бєлоконенка Сергія 
Валентиновича 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
         
 
 
 
 
 

 
           Відповідно до статтей 12, 93, 116, 122, 123, 124, 186_1 Земельного кодексу України, пункту 
34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 Закону України 
«Про землеустрій», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Будяченко Олексія 
Євгеновича, мешканця м. Татарбунари, та подані документи, Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл Будяченко Олексію Євгеновичу (фізичній особі – підприємцю) на 
розробку проекту землеустрою  щодо відведення в оренду строком на 49 (сорок дев`ять) років 
земельної ділянки для будівництва та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель 
та споруд підприємства переробної промисловості, орієнтовною площею 0,114  га для державної 
реєстрації речового та іншого права за адресою: м. Татарбунари, вул. Князєва, буд. 65. 

  
2. Зобов’язати  Будяченко О.Є. надати проект землеустрою, після завершення його 

розробки, на затвердження міській раді. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 

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

 

 
 
 

             
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _269_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою в 
м. Татарбунари, за  заявою фізичної особи – підприємця 
Будяченко Олексія Євгеновича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
 

 
 
                   Відповідно до пункту «г» статті 12, пункту 2 статті 19, пункту «а» статті 141 Земельного 

кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
розглянувши заяву громадянина Вихристюк Миколи Олексадровича, мешканця с. Петрівка, Б-
днісровського району,  Татарбунарська міська рада 

 

       ВИРІШИЛА: 
 

1. Вилучити у громадянина Вихристюк Миколи Олексадровича з користування до 
земель запасу земельну ділянку загальною площею 0,12 га (з них площею 0,10 га - для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка) та площею 0,02 га - для ведення індивідуального садівництва) за адресою: м. Татарунари,  
вул. Затишна, 54.  

 
2. Вважати таким, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради, від 25.12.1995 року №300, у частині, що стосується гр.. Вихристюк 
Миколи Олексадровича, про надання земельних ділянок у користування на житловому масиві 
«Південний» в м.Татарбунари.     

 
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 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _270_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 
 

Про вилучення земельних ділянок до земель запасу в 
м.Татарбунари, за заявою гр. Вихристюк Миколи 
Олександровича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

 

 

 

 

           Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Гуцулюка Василя Олександровича, мешканця 
м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр. Гуцулюку Василю Олександровичу на розробку проекту землеустрою для 
відведення безоплатно у приватну власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,1000 га, з присвоєнням 
адреси: м.Татарбунари, вул. Вишнева,44/1.  

 
2. Зобов’язати  гр.. Гуцулюка В.О. надати проект землеустрою, після завершення його розробки 

та погодження, на затвердження міській раді. 
 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 

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

 

 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _271_ -VІІ 
 
 
 
 
 
 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою  
в м. Татарбунари, за  заяву Гуцулюка Василя 
Олександровича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

    
             
 
 
 
 
 

 
           Відповідно до статей 12, 128, 134, 135 Земельного кодексу України, пункту 30,34,43 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву фізичної 
особи – підприємця Мільчевої Зіновії Миколаївни, мешканки с. Городнє,  Болградського району,  
Одеської області, Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки та заяву за заявою фізичних 
осіб – підприємців: Христича І.І. , мешканця м.Татарбунари та Федорової Н.С., мешканки м.Арциз, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення з кадастровим номером 5125010100:02:004:0205, загальною площею 0,0067 га, для 
експлуатації та обслуговування магазину № 19 за адресою : 68100, Одеська область, Татарбунарський 
район, м.Татарбунари, вул. Василя Тура, буд.15. 

2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього рішення, у розмірі 
13948 (Тринадцять тисяч дев’ятсот сорок вісім ) гривні 73 копійки. 

3. Погодити проект договору купівлі – продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення з кадастровим номером 5125010100:02:004:0205, загальною площею 0,0067 га, для 
експлуатації та обслуговування магазину № 19 за адресою : 68100, Одеська область, Татарбунарський 
район, м.Татарбунари, вул. Василя Тура, буд.15. 

4. Продати фізичній особі – підприємцю   Христичу Івану Івановичу  (далі ФОП Христич І.І.)  та 
фізичній особі – підприємцю   Федоровій Надії Степанівні  (далі ФОП Федорова Н.С.) у спільну 
сумісну власність по ½ (один дріб два) земельну ділянку  несільськогосподарського призначення з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0205  за ціною експертної грошової оцінки, загальною 
площею 0,0067 га, для експлуатації та обслуговування магазину №19, за адресою: Одеська область,  м. 
Татарбунари, вул. Василя Тура, буд. 15.  

5. Доручити Татарбунарському міському голові Глущенко Андрію Петровичу від імені 
Територіальної громади міста Татарбунари укласти з ФОП Христич І.І.І. та ФОП Федоровою Н.С. 
договір купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська область,  м. 
Татарбунари, вул. Василя Тура, буд. 15, магазин №19, на умовах, погоджених сесією міської ради. 

6. ФОП Христичу І.І. та ФОП Федоровій Н.С. кошти від продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, зазначеної у пункті 1 цього рішення, перерахувати на рахунок 
31511941700476 одержувач місцевий бюджет Татарбунарська міська рада, код 38012170, банк 
одержувача – УДК у Татарбунарському районі МФО 828011 в сумі: зазначеній у пункті 2 цього 
рішення не пізніше дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

Про затвердження звіту про експертну грошову 
оцінку земельної ділянки  з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0205 за заявою фізичної особи – 
підприємця Мільчевої З. М. та про затвердження ціни 
продажу і проекту договору купівлі – продажу цієї 
земельної ділянки за заявою фізичних осіб – 
підприємців Христича І.І. та Федорової Н.С. 
 



7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання земельних 
відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього середовища. 
 
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _272_ -VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
 

 

 
 
 
   Відповідно до пункту «г» статті 12, пункту 2 статті 19, пункту «а» статті 141 Земельного кодексу 

України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про оренду землі»,  розглянувши заяву публічного акціонерного товариства «ОДЕСАГАЗ», 
юридична адреса: м.Одеса, вул Одарія, 1,  Татарбунарська міська рада 
 
       ВИРІШИЛА: 
 

1. Вилучити із користування у публічного акціонерного товариства «ОДЕСАГАЗ»  до земель запасу 
земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:001:0180, площею 2,0618 га, за адресою: м. 
Татарунари,  вул. Папаніна, 101, у зв’язку з відчуженням нерухомого майна на користь товариства з 
обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005».  

 
2. Припинити дію договору оренди землі  №101 від 29.01.2015 року,  зареєстрованого у державному 
реєстрі речових прав №8779484 від 16.02.2015 року, за взаємною згодою сторін. 

 
3. Зобов’язати публічне акціонерне товариство «ОДЕСАГАЗ»  здійснити державну реєстрацію 
додаткової угоди до договору  оренди землі  №101 від 29.01.2015 року, щодо припинення його дії.   

 
4. Начальнику земельного відділу та з питання надходження податків та зборів виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих днів після прийняття 
рішення, надати завірену копію цього рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському 
районі Одеської області та підготовити додаткову угоду до договору оренди землі №101 від 29.01.2015 
року, щодо припинення його дії.   

 
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 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _273_ -VІІ 
 
 

 
 

Про вилучення земельної ділянки  з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0180 із користування  до земель запасу 
та припинення дії договору оренди землі   в 
м.Татарбунари, за заявою публічного акціонерного 
товариства «ОДЕСАГАЗ» 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
 

 

 
            Відповідно до статей 12, 116, 118, 120-126, Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі»,  
розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005», юридична адреса: 
м.Одеса, вул. Вапняна, 58,   Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1.    Надати в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років площею 2,0618 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0180, площею 2,0618 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 
постачання пари та горячої води, збирання, очищення та розподілення води), за адресою: м. 
Татарунари,  вул. Папаніна, 101, у зв’язку з відчуженням нерухомого майна на користь товариства з 
обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005». 
 
2.  Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005»:   
 
                   2.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації права оренди землі.  
 
                  2.2. Дотримуватись положень статей 96  Земельного кодексу України. 
 
3. Начальнику земельного відділу та з питання надходження податків та зборів виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих днів після прийняття 
рішення, надати завірену копію даного рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському 
районі Одеської області та підготовити проект договору оренди землі.  

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання земельних 

відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього середовища. 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня__2016р. 
               № _274_ -VІІ 
 
 
 

Про передачу в оренду  земельної ділянки  з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0180 в оренду, 
за заявою  товариства з обмеженою відповідальністю 
«ВК-ІНВЕСТ 2005». 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
         
       
 

 
        Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 24 
Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву громадянина  Кіртоки Дениса 
Костянтиновича, мешканця м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

   1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановленн (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину  Кіртокі Денису Костянтиновичу для 
відведення безоплатно у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,05 га та за адресою: 
68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, 11.  

   2. Зобов’язати  гр. Кіртоку Д.К:  

2.1. Надати розробленну технічну документацію на затвердження сесії міської ради. 

2.2. Не приступати до використання земельної ділянки без державної реєстрації речового права 
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 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _275_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 

Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановленн 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Татарбунари, за заявою 
громадянина  Кіртоки Дениса Костянтиновича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
       

 

  
 
 

        Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного 
кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 30 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Кобилаш Євгенії Антонівни, 
громадянки Росії, мешканки м.Новочеркаськ, Ростовської області, Татарбунарська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Росії  Кобилаш Євгенії Антонівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення в оренду строком на 3 (три) роки  для експлуатації та обслуговування 
індивідуального гаражу,  орієнтовною площею 0,0024 га, за адресою: м.Татарбунари, вул. 
Центральна, 50-а, гараж №3. 
 

2. Зобов’язати  громадянку Росії  Кобилаш Є.А. (або уповноважену особу) надати 
проект землеустрою, після завершення його розробки та погодження, на затвердження міській раді. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 

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

 

 

 

 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _276_ -VІІ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою  в м. 
Татарбунари, за  заяву Кобилаш Євгенії Антонівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 

 
 

 
 
 

       Відповідно до статей 12, 79-1, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 24 Закону 
України «Про державний земельний кадастр», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина Осачого Павла Івановича, 
мешканця м. Татарбунари, подані документи і графічні матеріали, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановленн (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари громадянину Осачому Павлу 
Івановичу для відведення в довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев`ять) років для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,1000 га, за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Маяковського, буд. 39.  

2. Зобовязати гр. Осачого П. І.  надати розроблену технічну документацію на затвердження сесії 
міської ради. 

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 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _277_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку  технічної 
документації із землеустрою щодо встановленн 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Татарбунари , за заявою громадянина  
Осачого Павла Івановича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
       
 
 

 
 

Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 24 
Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянки Ткач Наталії 
Іванівни, мешканки м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановленн 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Ткач Наталії Іванівні для 
передачі безоплатно у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,05 га  для державної 
реєстрації речового права на землю за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Тимошенко, буд. 35-а.  

 2. Зобов’язати гр. Ткач Н.І.  надати розроблену технічну документацію на затвердження сесії 
міської ради. 

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 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _278_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 

Про надання дозволу на розробку  технічної документації із 
землеустрою щодо встановленн (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари , за заявою 
громадянки Ткач Наталії Іванівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 

 
 

 
 
         Відповідно до статей 12, 79-1, 89, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 24 
Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина Гладченка Павла 
Арсентійовича, мешканця м. Татарбунари, подані документи і графічні матеріали, Татарбунарська 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1.  Надати дозвіл Гладченку Павлу Арсентійовичу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га, для 
державної реєстрації речового права на землю за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, 77-а.  

2. Зобов’язати гр. Гладченка П.А..  надати розроблений проект землеустрою на затвердження сесії 
міської ради. 

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 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _279_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 
 

 

Про надання дозволу на розробку  проекту 
землеустрою  в  м. Татарбунари, за заявою 
Гладченка Павла Арсентійовича 



У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
       
       

 
 

  
 
 
 
 

          Відповідно до статей 12, 79-1, 89, 118, 120-123, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 24 
Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина Мєдвєдєва Олега 
Юрійовича та Мєдвєдєвої Тетяни Тимофіївни, мешканців м. Татарбунари, подані документи і графічні 
матеріали, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1.  Надати дозвіл на розробку розробку  технічної документації із землеустрою щодо встановленн 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам Мєдвєдєву Олегу Юрійовичу 
та Мєдвєдєвій Тетяні Тимофіївні безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га, для 
державної реєстрації речового права на землю за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, буд. 41-а.  

2. Зобов’язати гр. Мєдвєдєва О.Ю. та Мєдвєдєву Т.Т.  надати розроблену технічну документацію 
на затвердження сесії міської ради. 

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 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _280_ -VІІ 
 

 
 
 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку   технічної документації із 
землеустрою щодо встановленн (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в м.Татарбунари, за заявою 
громадянам Мєдвєдєва Олега Юрійовича та Мєдвєдєвої Тетяни 
Тимофіївни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
               

Про передачу в оренду  земельної ділянки  з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:0165, за 

заявою  Мукієнка Анатолія Семеновича 

 
 

Відповідно до статей 12, 116, 118, 120-126, Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі»,  
розглянувши заяву Мукієнка Анатолія Семеновича,  мешканця м.Татарбунари, Татарбунарська 
міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати в оренду Мукієнку Анатолію Семеновичу строком на 2 (два) роки земельну ділянку, 

площею 0,0917 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0165, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: м. Татарунари,  вул. Василя Тура, 39, який має право власності на нерухоме 
майно на земельній ділянці. 
 

2.  Зобов’язати Мукієнка А.С.:   
 

                   2.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації права оренди землі.  
 

                  2.2. Дотримуватись положень статі 96  Земельного кодексу України. 
 

3. Начальнику земельного відділу та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих днів після 
прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до Відділу Держгеокадастру у 
Татарбунарському районі Одеської області та підготовити проект договору оренди землі.  

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

 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _281_ -VІІ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
       

 
 
 

 

 Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 24 
Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву громадянки  Гуцулюк 
Любові Костянтинівни, мешканки м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановленн 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Гуцулюк Любові 
Костянтинівні для відведення безоплатно у приватну власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,1000 га та за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, 44.  

2. Зобов’язати  гр. Гуцулюк Л.К. надати розробленну технічну документацію на затвердження 
сесії міської ради. 

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 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _282_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановленн (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари, за заявою 
громадянки  Гуцулюк Любові Костянтинівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 

                  

 

 

 
Відповідно до статей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Колесніченко Галини Володимирівни,  
мешканки м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Доповнити пунктом 2 та 3  рішення  Татарбунарської міської ради від 05.06.2015 року №1179-VI 

з наступним  змістом: 
 «2. Передати  безоплатно у приватну власність Колесніченко Галині Володимирівні 
земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:005:1167, площею 0,0601 га, з 
цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, для державної 
реєстрації речового права та передачі безоплатно у власність за адресою: 68100, Одеська 
обл., м. Татарбунари, вул. Партизанська, 2. 
3. Зобов’язати Колесніченко Г.В. здійснити державну реєстрацію речового права на 
земельну ділянку.». 

2. Відповідно пункти 2 та 3 рішення Татарбунарської міської ради від 05.06.2015 року №1179-VI, 
стають пунктами 4 та 5. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання земельних 
відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього середовища. 

 

 

 
 

               МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _283_ -VІІ 
 
 

 
 

Про передачу у власність земельних ділянок в 
м.Татарбунари та внесення змін у рішення  
Татарбунарської міської ради від 05.06.2015 року 
№1179-VI, за заявою Колесніченко Галини 
Володимирівни. 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

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,  
наказу Мінрегіонбуду від 12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової 
участі в утриманні об’єкта благоустрою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2013 
року за № 2073/24605, розглянувши за заявами ФОП Мологи Катерини Василівни, ФОП Балтаг 
Оксани Олексіївни, ФОП Мовчана Сергія Євгеновича, ФОП Кожухарь Надії Олексіївни,  ФОП 
Бутвинської  Лідії Іллінічні  мешканців м. Татарбунари,  Татарбунарська міська рада  
 
В И Р І Ш И Л А :  

1. Укласти з ФОП Мологою Катериною Василівною договір пайової участі в утриманні 
об’єкту благоустрою терміном до 20.12.2019 року з можливістю пролонгації на період дії паспорту 
прив’язки тимчасової споруди, площею 0,0150 га, для здійснення підприємницької діяльності, за 
адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова. 

2. Укласти з ФОП Балтаг Оксаною Олексіївню договір пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою терміном до 07.11.2019 року з можливістю пролонгації на період дії паспорту прив’язки 
тимчасової споруди, площею 0,0030 га, для здійснення підприємницької діяльності, за адресою:  м. 
Татарбунари, вул. Богдана Хмельницького. 

3. Укласти з ФОП Балтаг Оксаною Олексіївню договір пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою терміном до 07.11.2019 року з можливістю пролонгації на період дії паспорту прив’язки 
тимчасової споруди, площею 0,0030 га, для здійснення підприємницької діяльності, за адресою:  м. 
Татарбунари, вул. Івана Кожедуба. 

4. Укласти з ФОП Мовчаном Сергієм Євгеновичем договір пайової участі в утриманні 
об’єкту благоустрою терміном до 01.03.2017 року з можливістю пролонгації на період дії паспорту 
прив’язки тимчасової споруди, площею 0,0060 га, для здійснення підприємницької діяльності, за 
адресою:  м. Татарбунари, вул. 23 Серпня. 

5. Надати дозвіл ФОП Мовчану Сергію Євгеновичу на подовження дії паспорту прив’язки 
тимчасової споруди площею 0,0060 га, для здійснення підприємницької діяльності, за адресою:  м. 
Татарбунари, вул. 23 Серпня. 

6. Укласти з ФОП Бутвінською Л.І. договір оренди землі  терміном до 01.01.2018 року, 
площею 0,0092 га, для експлуатації будівлі торгівлі, поіменований об’єкт магазин «Олександр», для 
провадження підприємницької діяльності на розі вулиць Лесі Українки-Перемоги у м.Татарбунари. 

Про укладання договорів пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою для розміщення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької  діяльності в м. Татарбунари, за заявами ФОП 
Мологи Катерини Василівни, ФОП Балтаг Оксани Олексіївни, 
ФОП Мовчана Сергія Євгеновича 
 



7. Укласти з ФОП Кожухар Н.О. договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, 
для провадження підприємницької діяльності з продажу квітів, площею – 0,0015 га, терміном до 
01.01.2018 року, за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, район комплексу «Універмаг». 

8. Розрахунок розміру пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою здійснити за 
методикою визначеною згідно Додатку 1 до Положення, затвердженого рішенням Татарбунарської 
міської ради від 18.01.2016 року №29-VIІ. 

9.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
благоустрою та ЖКГ.  
 
 

 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _284_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

Про дострокове припинення повноважень  
депутата   Татарбунарської    міської  ради 
7 скликання Сергієнко Д.І.  

 

 Керуючись пунктом 14 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пунктом 2 частини 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
розглянувши заяву депутата міської ради Сергієнко Д.І. про дострокове  припинення  повноважень 
депутата Татарбунарської міської ради 7 скликання,  Татарбунарська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити достроково повноваження депутата Татарбунарської  міської ради  7 скликання  
Сергієнко Діани Іванівни, обраної від Татарбунарської районної організації Політичної партії «Сила 
людей» на підставі  особистої заяви про складення нею депутатських повноважень. 

2. Повідомити Татарбунарську  міську територіальну виборчу комісію про прийняте радою 
рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Жаран О.В. 

 
 
 
 
 
 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _285_ -VІІ 

 
 
 
 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________тринадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
       
 

 

 

 
    
 

 
     Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статуту КП 
«Водопостачальник»,  Татарбунарська міська рада  
 
В И Р І Ш И Л А :  

1. Затвердити штатний розпис КП «Водопостачальник» (додаться) 
2. Контроль за виконанням цього рішення пласти на комісію з питання водопостачання та 

водовідведення.       
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_20__»__грудня __2016р. 
               № _286_ -VІІ 

Про затвердження штатного розпису  
КП «Водопостачальник» 
 


	ПОЛОЖЕННЯ

