
 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
 

Про підсумки виконання міського  
бюджету за 2016 рік 
 
 
 

Заслухавши інформацію «Про підсумки виконання міського бюджету за 2016 рік», 
відповідно пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та Бюджетного кодексу України, Татарбунарська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) міської ради Лютикової Л.С.  «Про підсумки виконання міського бюджету за 
2016 рік» взяти до відома. 

 
2. Затвердити виконання міського бюджету за 2016 рік по доходах з урахуванням 

трансфертів всього в сумі 33 043 609,19 грн., в тому числі по доходам загального фонду – 27 595 
147,69 грн. та доходам спеціального фонду 5 448 461,50  грн. (додаток 1). 

 
3. Затвердити виконання міського бюджету за 2016 рік по видаткам всього у сумі 31 581 

104,41 грн., в тому числі  по видаткам загального фонду –15 832 537,97 грн. та по видаткам 
спеціального фонду – 15 748 566,44 грн. (додаток 2). 

 
 4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою 
 
 
 
 

 
 

                МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _359_ -VІІ 

 
 
 
 
 
 



        Додаток 1 

        
до рішення виконавчого комітету 

міської ради 
        від  14. 04.  2017 року №359 
           

Звіт про виконання доходної частини  міського бюджету за 2016 рік за класифікацією доходів 
        грн.   

  Показники 

 
Затверджено 
план на 2016 

р. з 
урахуванням 

змін 

у тому числі 

Виконано 

у тому числі 

Виконання 
до плану 

за  2016 р., 
% 

у тому числі 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Д О Х О Д И                   

10000000 Податкові надходження 12 039 
571,00 

11 996 
271,00 43 300,00 13 423 

712,51 
13 369 
830,59 53 881,92 111,5 111,4 124,4 

11000000 

Податки на доходи, 
податок на прибуток, 
податки на збільшення 
ринкової вартості 

10 315,00 10 315,00   10 695,00 10 695,00   103,7 103,7   

11020200 
Податок на прибуток 
підприємств 
комун.власності 

10 315,00 10 315,00   10 695,00 10 695,00   103,7 103,7   

14000000 Внутрішні  податки на 
товари  та послуги  5 036 961,00 5 036 

961,00   5 139 
010,51 

5 139 
010,51   102,0 102,0   

14040000 

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

5 036 961,00 5 036 
961,00   5 139 

010,51 
5 139 

010,51   102,0 102,0   

18000000 Місцеві податки і збори 6 948 995,00 6 948 
995,00   8 220 

125,08 
8 220 

125,08   118,3 118,3   

18010000 Податок на майно 2 522 064,00 2 522 
064,00   3 016 

404,21 
3 016 

404,21   119,6 119,6   

18010100 

Податок на нерухому 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений юридичними 
особами, які є 
власниками об'єктів 
житлової нерухомості 

960,00 960,00   148,55 148,55   15,5 15,5   



18010200 

Податок на нерухому 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений фізичними 
особами, які є 
власниками об'єктів 
житлової нерухомості 

120,00 120,00   1 844,72 1 844,72   1 537,3 1 537,3   

18010300 

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

3 694,00 3 694,00   6 495,41 6 495,41   175,8 175,8   

18010400 

Податок на нерухому 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений юридичними 
особами, які є 
власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 

14 000,00 14 000,00   -681,54 -681,54   -4,9 -4,9   

18010500 Земельний податок з 
юридичних осіб 221 000,00 221 

000,00   325 
644,38 

325 
644,38   147,4 147,4   

18010600 Орендна плата з 
юридичних осіб 1 034 800,00 1 034 

800,00   1 235 
705,99 

1 235 
705,99   119,4 119,4   

18010700 Земельний податок з 
фізичних осіб 185 000,00 185 

000,00   257 
254,16 

257 
254,16   139,1 139,1   

18010900 Орендна плата з фізичних 
осіб 992 700,00 992 

700,00   1 157 
770,32 

1 157 
770,32   116,6 116,6   

18011000 Транспортний податок з 
фізичних осіб 63 540,00 63 540,00   25 972,22 25 972,22   40,9 40,9   

18011100 Транспортний податок з 
юридичних осіб 6 250,00 6 250,00   6 250,00 6 250,00   100,0 100,0   

18020000 
Збір за місця для 
паркування 
трансп.засобів  

57 760,00 57 760,00   66 060,00 66 060,00   114,4 114,4   

18030000 Туристичний збір 6 619,00 6 619,00   8 936,00 8 936,00   135,0 135,0   

18030200 
Туристичний збір, 
сплачений фізичними 
особами 

6 619,00 6 619,00   8 936,00 8 936,00   135,0 135,0   

18050000 Єдиний податок 4 362 552,00 4 362 
552,00   5 128 

724,87 
5 128 

724,87   117,6 117,6   



18050300 Єдиний податок з 
юридичних осіб 718 125,00 718 

125,00   923 
929,36 

923 
929,36   128,7 128,7   

18050400 Єдиний податок з 
фізичних осіб 3 072 847,00 3 072 

847,00   3 406 
190,26 

3 406 
190,26   110,8 110,8   

8050500 

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

571 580,00 571 
580,00   798 

605,25 
798 

605,25   139,7 139,7   

19000000 Інші податки та збори 43 300,00   43 300,00 53 881,92   53 881,92 124,4   124,4 
19010000 Екологічний податок 43 300,00   43 300,00 53 881,92   53 881,92 124,4   124,4 

19010100 

Надходження від викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 
стаціонарними 
джерелами забруднення 

    25 300,00     37 005,08     146,3 

19010200 

Надходження від скидів 
забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні 
об'єкти 

    1 500,00     2 731,03     182,1 

19010300 

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

    16 500,00     14 145,81     85,7 

20000000 Неподаткові 
надходження 1 072 747,00 190 

597,00 882 150,00 2 052 
909,78 

233 
101,28 1 819 808,50 191,4 122,3 206,3 

21000000 Доходи від власності та 
підприєм.діяльності 2 720,00 2 720,00   4 158,00 4 158,00   152,9 152,9   

21080000 Інші надходження 2 720,00 2 720,00   4 158,00 4 158,00   152,9 152,9   

21081100 Адміністративні 
штрафи та інші санкції 2 720,00 2 720,00   4 158,00 4 158,00   152,9 152,9   

22000000 Адміністративні збори 
та платежі,доходи від 182 177,00 182 

177,00   223 
095,28 

223 
095,28   122,5 122,5   



некомерційної 
господ.діяльності 

22010000 
Плата за надання 
адміністративних 
послуг 

135 500,00 135 
500,00   181 

776,00 
181 

776,00   134,2 134,2   

22012500 Плата за надання інших 
адміністративних послуг 131 600,00 131 

600,00   146 
786,00 

146 
786,00   111,5 111,5   

22012600 

Адміністративний збір 
за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 

3 900,00 3 900,00   34 990,00 34 990,00   897,2 897,2   

22080000 

Надходження від 
орендної плати за 
користування цілісним 
майновим комплексом 
та іншим державним 
майном 

30 227,00 30 227,00   26 897,00 26 897,00   89,0 89,0   

22080400 

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

30 227,00 30 227,00   26 897,00 26 897,00   89,0 89,0   

22090000 Державне мито 16 450,00 16 450,00   14 422,28 14 422,28   87,7 87,7   

22090100 

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

1 100,00 1 100,00   1 077,97 1 077,97   98,0 98,0   

22090200 
Державне мито, не 
віднесене до інших 
категорій 

      85,00 85,00         

22090400 

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

15 350,00 15 350,00   13 259,31 13 259,31   86,4 86,4   

24000000 Інші неподаткові 5 850,00 5 700,00 150,00 6 598,00 5 848,00 750,00 112,8 102,6 500,0 



надходження 
24060000 Інші надходження 5 850,00 5 700,00 150,00 5 998,00 5 848,00 150,00 102,5 102,6 100,0 
24060300 Інші надходження 5 700,00 5 700,00     5 848,00         

24062100 

Грошові стягнення за 
шкоду, заподіяну 
порушенням 
законодавства про 
охорону навколишнього 
природного середовища 
внаслідок господарської 
та іншої діяльності 

150,00   150,00 150,00   150,00 100,0   100,0 

24170000 

Надходження коштів 
пайової участі у розвитку 
інфраструктури 
населеного пункту 

          600,00       

25000000 
Власні 
надходж.бюджетних 
установ 

882 000,00   882 000,00 1 819 
058,50   1 819 058,50 206,2   206,2 

25010000 

Надходження від плати за 
послуги, що надаються 
бюджетними установами 
згідно з їх основною 
діяльністю  

    882 000,00 1 819 
058,50   1 819 058,50     206,2 

25010100 

Плата за послуги, що 
надаються бюджетними 
установами згідно з їх 
основною діяльністю 

    882 000,00 672 
130,59   672 130,59     76,2 

25010200 

Надходження бюджетних 
установ від додаткової 
(господарської) 
діяльності 

      1 146 
446,11   1 146 446,11       

25010400 

адходження бюджетних 
установ від реалізації в 
установленому порядку 
майна (крім нерухомого 
майна) 

      481,80   481,80       

30000000 Доходи від операцій з 
капіталом 486 322,00 1 500,00 484 822,00 500 

271,08 1 500,00 498 771,08 102,9 100,0 102,9 

31000000 
Надходження від 
продажу основного 
капіталу 

2 527,00 1 500,00 1 027,00 2 527,00 1 500,00 1 027,00 100,0 100,0 100,0 

31010000 Кошти від реалізації 1 500,00 1 500,00   1 500,00 1 500,00   100,0 100,0   



скарбів 
майна,одержаного 
державою або 
територ.громадою в 
порядку спадкування чи 
дарування,без хоз.майна, 
знахідок,а також 
валютних цінностей і 
грошов.коштів,власники 
яких не відомі 

31010200 

Кошти від реалізації 
безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового 
майна, майна, 
одержаного 
територіальною 
громадою в порядку 
спадкування чи 
дарування, а також 
валютні цінності і 
грошові кошти, власники 
яких невідом 

1 500,00 1 500,00   1 500,00 1 500,00   100,0 100,0   

31030000 Кошти від відчуження 
майна 1 027,00   1 027,00 1 027,00   1 027,00 100,0   100,0 

33000000 
Кошти від продажу 
землі і нематеріальних 
активів 

483 795,00   483 795,00 497 
744,08   497 744,08 102,9   102,9 

33010000 Кошти від продажу землі  483 795,00   483 795,00 497 
744,08   497 744,08 102,9   102,9 

33010100 

Кошти від продажу 
земельних ділянок 
несільськогосподарського 
призначення, що 
перебувають у державній 
або комунальній 
власності, та земельних 
ділянок, які знаходяться 
на території Автономної 
Республіки Крим 

483 795,00   483 795,00 497 
744,08   497 744,08 102,9   102,9 

  Разом доходів 13 598 
640,00 

12 188 
368,00 1 410 272,00 15 976 

893,37 
13 604 
431,87 2 372 461,50 117,5 111,6 168,2 

40000000 Офіційні трансферти 17 100 
525,00 

14 024 
525,00 3 076 000,00 17 066 

715,82 
13 990 
715,82 3 076 000,00 99,8 99,8 100,0 



41030000 Субвенції  17 100 
525,00 

14 024 
525,00 3 076 000,00 17 066 

715,82 
13 990 
715,82 3 076 000,00 99,8 99,8 100,0 

41030400 
Субвенція з інших 
бюджетів на виконання 
інвестиційних проектів 

    2 956 000,00     2 956 000,00     100,0 

41034500 

Субвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
окремих територій 

  9 000 
000,00     8 966 

190,82         

41035000 Інші субвенції 5 144 525,00 5 024 
525,00 120 000,00 5 144 

525,00 
5 024 

525,00 120 000,00 100,0 100,0 100,0 

  Всього доходів 30 699 
165,00 

26 212 
893,00 4 486 272,00 33 043 

609,19 
27 595 
147,69 5 448 461,50 107,6 105,3 121,4 

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

 
 
 
 
 



         Додаток  2 

         
до рішення виконавчого комітету 

міської ради 
         від  14.04.2017 р. №359 
            

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за  2016 рік  за функціональною структурою    
                      грн. 

код Найменування 

Затверджено 
план на 2016 

рік з 
урахуванням 

змін 

у т.ч. План на 9 
місяців 

2011 року 
(заг.фонд) 

Касові 
видатки 

у т.ч. Виконання 
до плану 

за 2015 рік 
, % 

у т.ч. 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

загальний 
фонд, % 

спеціальний 
фонд, % 

1 2 3 4 5   7 8 9 10 11 12 

010116 
Органи місцевого 
самоврядування 4 504 060,71 

2 857 
821,00 

1 646 
239,71   

4 338 
310,34 

2 700 
021,63 

1 638 
288,71 96,32 94,48 99,52 

  поточні видатки 2 869 115,98 
2 857 

821,00 11 294,98   
2 711 

316,61 
2 700 

021,63 11 294,98 94,50 94,48 100,00 

  
 - оплата праці з 
нарахуваннями 2 139 783,00 

2 139 
783,00     

1 999 
962,06 

1 999 
962,06   93,47 93,47   

  

 - оплата комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 76 000,00 76 000,00     

71 
855,52 71 855,52   94,55 94,55   

   - капітальні видатки 281 462,00   500 555,60   
492 

604,60   492 604,60 175,02   98,41 

   натуральна форма     
1 134 

389,13   
1 134 

389,13   
1 134 

389,13       

061007 
Інші правоохоронні 
заходи та заклади 30 000,00   30 000,00   

30 
000,00   30 000,00 100,00   100,00 

070000 Освіта 7 828 728,56 
6 689 

708,20 
1 139 

020,36   
7 648 

562,44 
6 586 

191,26 
1 062 

371,18 97,70 98,45 93,27 

  поточні видатки 7 402 232,76 
6 689 

708,20 712 524,56   
7 240 

129,44 
6 586 

191,26 653 938,18 97,81 98,45 91,78 

  
 - оплата праці з 
нарахуваннями 4 385 584,00 

4 385 
584,00     

4 383 
236,95 

4 383 
236,95   99,95 99,95   

   - медикаменти 12 025,00 12 025,00     
11 

261,26 11 261,26   93,65 93,65   

  
 - продукти 
харчування 1 366 213,56 

654 
451,00 711 762,56   

1 273 
836,65 

620 
660,47 653 176,18 93,24 94,84   

  

 - оплата комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 656 445,20 

655 
683,20 762,00   

653 
841,49 

653 
079,49 762,00 99,60 99,60   

   - капітальні видатки 426 495,80   426 495,80   408   408 433,00 95,76   95,76 



433,00 

090000 

Соціальний захист 
та соціальне 
забезпечення 375 020,00 

363 
020,00 12 000,00   

373 
049,00 

361 
049,00 12 000,00 99,47 99,46 100,00 

  у тому числі:                     

90412 

Інші видатки на 
соціальний захист 
населення 224 500,00 

224 
500,00     

222 
529,00 

222 
529,00   99,12 99,12   

91106 Інші видатки 22 000,00 10 000,00 12 000,00   
22 

000,00 10 000,00 12 000,00 100,00 100,00 100,00 

91108 

Заходи з 
оздоровлення та 
відпочінку дітей 128 520,00 

128 
520,00     

128 
520,00 

128 
520,00   100,00 100,00   

100000 

Житлово-
комунальне 
господарство 5 133 959,00 

3 693 
792,65 

1 440 
166,35   

4 742 
629,71 

3 466 
545,36 

1 276 
084,35 92,38 93,85 88,61 

100106 

Кап.ремонт житлов 
фонду обєднань 
співвласн. 
багатоквартирних 
будинків 35 000,00   35 000,00   

35 
000,00                                                                                                                        35 000,00 100,00   100,00 

100202 

Водопровідно-
каналізаційне 
господарство 1 928 828,00 

1 434 
980,65 493 847,35   

1 924 
681,97 

1 430 
834,62 493 847,35 99,79 99,71 100,00 

100203 
Благоустрій міст, сіл, 
селищ 3 170 131,00 

2 258 
812,00 911 319,00   

2 782 
947,74 

2 035 
710,74 747 237,00 87,79 90,12 82,00 

  поточні видатки 2 258 812,00 
2 258 

812,00                                                                                                           
2 035 

710,74 
2 035 

710,74   90,12 90,12   

  
 - оплата праці з 
нарахуваннями 849 982,00 

849 
982,00     

829 
191,63 

829 
191,63   97,55 97,55   

  

 - оплата комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 342 000,00 

342 
000,00     

331 
036,72 

331 
036,72   96,79 96,79   

   - капітальні видатки 911 319,00   911 319,00   
747 

237,00   747 237,00 82,00   82,00 

110000 
Культура і 
мистецтво 155 343,00 

155 
343,00     

148 
211,02 

148 
211,02   95,41 95,41   

  у тому числі:                     

110502 

Інші культурно-
освітні заклади та 
заходи 155 343,00 

155 
343,00     

148 
211,02 

148 
211,02   95,41 95,41   

  поточні видатки 155 343,00 155     148 148   95,41 95,41   



343,00 211,02 211,02 

  
 - оплата праці з 
нарахуваннями 24 643,00 24 643,00     

23 
206,84 23 206,84   94,17 94,17   

  

 - оплата комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 6 200,00 6 200,00     

2 
417,12 2 417,12   38,99 38,99   

130000 
Фізична культура та 
спорт 288 549,00 

288 
549,00     

271 
466,39 

271 
466,39   94,08 94,08   

  у тому числі:                     

130112 Інші видатки 288 549,00 
288 

549,00     
271 

466,39 
271 

466,39   94,08 94,08   

  поточні видатки 288 549,00 
288 

549,00     
271 

466,39 
271 

466,39   94,08 94,08   

  
 - оплата праці з 
нарахуваннями 148 849,00 

148 
849,00     

136 
911,68 

136 
911,68   91,98 91,98   

  

 - оплата комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 13 000,00 13 000,00     

11 
583,24 11 583,24   89,10 89,10   

150000 Будівництво 
10 574 
950,80   

10 574 
950,80   

10 520 
733,50   

10 520 
733,50 99,49   99,49 

150101 Капітальні вкладення 
10 423 
071,00   

10 423 
071,00   

10 374 
751,50   

10 374 
751,50 99,54   99,54 

150202 
Розробка схем та 
проектних рішень 151 879,80   151 879,80   

145 
982,00   145 982,00 96,12   96,12 

170000 

Транспорт, дорожнє 
господарство, 
зв'язок, 
телекомунікації та 
інформатика 4 821 859,00 

1 999 
600,00 

2 822 
259,00   

2 839 
454,60 

1 973 
581,60 865 873,00 58,89 98,70 30,68 

170703 

Видатки на 
проведення робіт, 
пов'язаних із 
будівництвом, 
реконструкцією, 
ремонтом та 
утриманням 
автомобільних доріг 4 821 859,00 

1 999 
600,00 

2 822 
259,00   

2 839 
454,60 

1 973 
581,60 865 873,00 58,89 98,70 30,68 

200000 

Охорона 
навколишнього 
природного 
середовища та 
ядерної безпеки 22 700,00 13 200,00 9 500,00   

22 
480,00 12 980,00 9 500,00 99,03 98,33 100,00 



200200 

Охорона і 
раціональне 
використання земель 9 500,00   9 500,00   

9 
500,00   9 500,00 100,00   100,00 

200700 

Інші 
природоохоронні 
заходи 13 200,00 13 200,00     

12 
980,00 12 980,00   98,33 98,33   

240000 Цільові фонди 50 420,25   50 420,25   
50 

306,87   50 306,87 99,78   99,78 

240604 

Інша діяльність у 
сфері охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 50 420,25   50 420,25   

50 
306,87   50 306,87 99,78   99,78 

250000 

Видатки, не 
віднесені до 
основних груп 642 753,00 

356 
753,00 286 000,00   

595 
900,54 

312 
491,71 283 408,83 92,71 87,59 99,09 

250102 Резервний фонд 20 000,00 20 000,00                 

250380 Інші субвенції  620 555,00 
334 

555,00 286 000,00   
593 

702,54 
310 

293,71 283 408,83 95,67 92,75 99,09 

250404 Інші видатки 2 198,00 2 198,00     
2 

198,00 2 198,00   100,00 100,00   

  РАЗОМ ВИДАТКІВ 
34 428 
343,32 

16 417 
786,85 

18 010 
556,47   

31 581 
104,41 

15 832 
537,97 

15 748 
566,44 91,73 96,44 87,44 

            
Міський голова А.П. Глущенко      
ВиконавецьЛютикова Л.С.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Додаток 3  

      до  рішення  міської  ради      

      від 14.04. 2017 року № 359- VІІ  

         

Звіт про споживання електроенергії бюджетними установами   

міського бюджету за  2016 рік    

          

№ п/п Найменування бюджетних установ 

Затверджено на  2016 рік з 
урахуван. змін Фактично спожито Відсоток споживання до 

плану за 2016 рік  

Відсоток 
споживання до 

плану на  2016р. 
 

тис.квт./ 
год грн. тис.квт./ год грн. у нат.вир. в грош.вир. в грош.вир. 

 

1 Міська рада 5,50 15000,00 4,90 12891,73 89,09 85,94 51,57  

2 Дошкільні заклади освіти 124,80 228192,00 109,06 228100,00 87,39 99,96 99,96  

3 Благоустрій 139,90 332000,00 164,10 321036,72 117,30 96,70 100,32  

4 Кінотеатр 2,17 6200,00 0,89 2417,12 41,01 38,99 38,99  

5 Стадіон 5,13 13000,00 4,93 11583,24 96,10 89,10 77,22  

  ВСЬОГО 277,50 594392,00 283,88 576028,81 102,30 96,91 99,48  

    

 
 
 
 
 
 
      



Звіт про споживання твердого палива бюджетними установами   

міського бюджету за  2016 рік    

          

№ п/п Найменування бюджетних установ 

Затверджено на  2016 рік з 
урахуван. змін Фактично спожито Відсоток споживання до плану за 2016 рік   

тон грн. тон грн. у нат.вир. 
в нат.вир. до 

плану на 
квартал 

в грош.вир. до 
плану на 2016р.  

1 Міська рада 16,40 60000,00 15,57 58597,00   97,66 195,32  

2 Дошкільні заклади освіти 104,70 375491,20 104,43 375478,70 99,74 100,00 126,00  

  ВСЬОГО 121,10 435491,20 120,00 434075,70 99,09 99,67 191,65  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 

Звіт про споживання води бюджетними установами   

міського бюджету за  2016 рік    

          

№ п/п Найменування бюджетних установ 
Затверджено на  2016 рік з 

урахуван. змін 
Фактично 

спож. 
Відсоток споживання до 

квартального плану 
Відсоток споживання до плану 

на  2016р. 
 

 
грн. грн. % %  

1 Міська рада 1000,00 366,79 36,68 36,68  

2 Дошкільні заклади освіти 52000,00 49500,79 95,19 95,19  

  ВСЬОГО 53000,00 49867,58 94,09 94,09  

          

 Міський голова А.П. Глущенко    

          

Виконавець: Вівіч Т.І.       
 
 
 
 



 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 
 

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

самоврядування в Україні», частини восьмої статті 78 Бюджетного кодексу України, 
Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 
         1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 20.12.2016 року № 252-VIІ «Про  
міський   бюджет на 2017 рік»: 

 1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету на 2017 рік» відповідно додатку 1 цього 
рішення (додається); 
 1.2. до додатку 2 «Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік» відповідно до 
додатку 2 до цього рішення (додається); 

 1.3. до додатку 4 «Перелік об’видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок 
бюджету розвитку» відповідно до додатку 3 до цього рішення (додається); 

 1.4. до додатку 6 «Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами міського 
бюджету на 2017рік» відповідно до додатку 4 до цього рішення (додається). 

 2. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу Крецул Л.І. на проведення операції 
доньки в сумі 4 000 грн. 

 3. Делегувати повноваження комунальному підприємству «Облтрансбуд», як 
«Уповноваженому замовника», на період виконання робіт по реконструкції майнового 
комплексу стадіону «Колос» до здачі об’єкта в експлуатацію  та затвердити договір про 
делегування повноважень. 

 4. Виділити кошти в сумі 3 000 грн. для проведення поховання почесного громадянина    
м. Татарбунари Кравченка Євгенія Яковича. 

 5. Внести  наступні   зміни  та доповнення  
 5.1. До  рішення  міської ради  від 18.01.2016  № 23-VII   ««Про затвердження  міської 
програми  «Милосердя в дії» на  2016-2020 роки»: 
 Доповнити розділ 1 додатку 1 реченням  «Соціальна підтримка учасників 
антитерористичної операції  та  членів  їх  сімей»; 
 Пункт  6.2  розділу 6  додатку 1  викласти в новій  редакції: «Забезпечити   вшанування   
та  соціальну  підтримку  ветеранів    війни   та членів  сімей померлих (загиблих)  ветеранів  
війни, учасників АТО, інвалідів різних категорій,   учасників ліквідації  наслідків  аварії на 
Чорнобильській АЕС  ветеранів  праці,  одиноких  пенсіонерів,  дітей-сирій та дітей, 
позбавлених батьківського піклування під час проведення  в місті святкових  заходів.  

Про внесення змін і доповнень до рішення 
міської ради від 20.12.2016 року № 252-VIІ «Про 
міський бюджет на 2017 рік» 



 Пункт 6.8 розділу 6 додатку 1 викласти в новій редакції: «Оплата послуг, пов’язаних з 
похованням померлих (загиблих) осіб, які брали участь в АТО та почесних громадян м. 
Татарбунари». 
 5.2. Внести  зміни  в додаток 1 «Обсяги фінансування  заходів  міської   програми 
«Милосердя в дії»  на 2017 рік»    до  рішення  міської ради  від  20.12.2016  № 253-VII «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»: 
 
   № 
п/п 

                   Напрямки  
забезпечення   розвитку  програми 

   Обсяги                     
фінансування 

   Виконавець 

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

- 12 000,00 Виконавчий 
комітет 

2. Надання  продовольчих  наборів інвалідам 
Другої світової війни, учасникам  війни та  
членам  сімей померлих (загиблих)  
ветеранів  війни  до Дня  перемоги. 

    +  12 000,00 
 
 
 
 

Виконавчий 
комітет 

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

 

 

 

 
 

               МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _360_-VІІ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Додаток № 1 
до  рішення  міської ради від 14.04.2017  № 360-

VІІ 

Зміни до доходів 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 
18000000 Місцеві податки 498000,00 498000,00     
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 498000,00 498000,00     

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності  2000,00 2000,00     

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 2000,00 2000,00     

  Всього доходів 500000,00 500000,00     

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

 
 
 
 



     

      Додаток № 2 
до  рішення  міської ради від 14.04. 2017  № 360-VІІ 

                

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету  на 2017 рік 

               грн. 

Код 
ТПКВКМБ/Т

КВКБМС 

Код 
КФК 

Найменування 
головного 

розпорядника, 
відповідального 

виконавця, 
бюджетної 

програми або 
напряму 
видатків 
згідно з 
типовою 

відомчою/ТПКВ
КМБ / 

ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

Всього 
видатки 

споживан
ня 

з них 

вид
атк

и 
роз
вит
ку 

Всього 
видатки 
спожив

ання 

з них 

видатки 
розвитк

у 

з них 

з них        
капіт
альні 
видат
ки за 
рахун

ок 
кош-
тів, 
що 

пере-
дают
ься із 
загаль
ного 

оплата 
праці 

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

бюдж
ет 

розви
тку 



фонду 
до 

бюдж
ету 

розви
тку 

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

0100   Державне 
управління -10 000,00 -10 000,00   -10 000,00                -10 000,00 

0170   

 Організаційне, 
інформаційно-
аналітичне та 
матеріально-

технічне 
забезпечення 

діяльності 
обласної ради, 
районної ради, 

районної у місті 
ради (у разі її 
створення), 

міської, 
селищної, 

сільської ради  

-10 000,00 -10 000,00   -10 000,00                -10 000,00 

1000   Освіта 195000,00 195000,00 200000,00 -10000,00                 195000,00 

1010 0910 Дошкільна 
освіта 195000,00 195000,00 200000,00 -10000,00                 

195000,00 

    у тому числі                           

    Виконком -10000,00 -10000,00   -10000,00                 -10000,00 

    

Ясла садок 
"Незабудка" 120000,00 120000,00 120000,00                   120000,00 

    

Ясла садок 
"Колосок" 85000,00 85000,00 80000,00                   85000,00 



3 000   

Соціальний 
захист та 
соціальне 

забезпечення 

54000,00 54000,00                     54000,00 

3 400 1 090 

Інші видатки на 
соціальний 

захист 
населення 

54000,00 54000,00                     54000,00 

    

в тому числі 
програма 

"Милосердя в 
дії" 

54000,00 54000,00                     54000,00 

4 000   

Культура і 
мистецтво 20000,00 20000,00                     20000,00 

4 200 829 

Інші культурно-
освітні заходи 

та заклади 
20000,00 20000,00                     20000,00 

6 000   

Житлово-
комунальне 

господарство 
198500,00 198500,00 100000,00 20000,00                 198500,00 

6 052 620 

Забезпечення 
функціонування 
водопровідно-

каналізаційного 
господарства 

38500,00 38500,00                     38500,00 

6 060 620 

Благоустрій 
міст,сіл, селищ 160000,00 160000,00 100000,00 20000,00                 160000,00 



    

в т. ч. Виконком 60000,00 60000,00   20000,00                 60000,00 

    

КП "Бесарабія" 100000,00 100000,00 100000,00                   100000,00 

6 600   

Танспорт, 
дорожнє 

господарство, 
зв'язок, 

телекомунікаці
ї та 

інформатика 

42500,00 42500,00                     42500,00 

6 650 456 

Утримання та 
розвиток 
інфраструктури 
доріг 

42500,00 42500,00                     42500,00 

    
ВСЬОГО 
ВИДАТКІВ 500000,00 500000,00 300000,00             

  
    500000,00 

  Міський голова            А.П.Глущенко    

Виконавець    Лютикова Л.С.              

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Додаток № 3 
до  рішення  міської ради від 14.04.2017          

№ 360 -VІІ 
 

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

 
 

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  

6600 

Транспорт, дорожнє господарство, 
зв'язок, телекомунікації та 
інформатика         0,00  

6650/3132   

Капітальний ремонт асфальтного 
покриття центральної площі міста 
Татарбунари       -270000,00  

6650/3132   Капітальний ремонт площі по вулиці 
Центральній в м. Татарбунари 
Одеської області       270000,00  

               
  РАЗОМ ВИДАТКІВ         0  

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



 

      

Додаток № 4 
до  рішення  міської ради від 14.04.2017 р.   № 360 -VІІ 

Зміни до лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами  
міського бюджету на 2017рік 

           

№ 

Код 
ТПКВ
КМБ/Т
КВКБ

МС 

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 
0170 

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

  - 10000         - 10000 

2 1010 1010 Дошкільна освіта   - 10 000         - 10000 

      в т. ч. Виконком   - 10000         - 10000 

5 6060 6060 Благоустій міст, сіл, селищ   20000         20000 

      Разом               
           
   Міський голова        А.П.Глущенко 

Виконавець:      Вівіч Т.І. 
 
 



 

    

Додаток № 5 
до  рішення  міської ради від  14.04.2017 № 360-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 

 

             

3000            

3035 
    

  
  

   

  ВСЬОГО  ВИДАТКІВ          
       

 Міський голова     А.П.Глущенко  

Виконавець:  Лютикова Л.С.       



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 

 
 

 
 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
підставі Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 06.11.2007 р. № 1314 міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 
         1. Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради списати з балансу пластикові сидіння, 
які не придатні для подальшого використання в кількості 80 штук згідно додатку. 
 
         2. Для проведення процедури списання пластикових сидінь створити комісію у складі: 
 
 Лєсніченка О.В.- заступник міського голови - голова комісії; 
Члени комісії: 
 Борденюка В.М. – головного спеціаліста – юриста виконавчого комітету (апарату) 
міської ради; 
 Бондаренко Ю.О. – начальника відділу з питань діловодства та контролю – 
секретаріата ради та виконавчого комітету (апарату) міської ради; 
 Горзов Г.А. – головного спеціаліста сектору з питань бюджету та інвестицій відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради; 
 Лютикової Л.С. – начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

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

 
 
 

               МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 
     «_14__»__квітня __2017р. 
              № _361_ -VІІ 

 
 
 
 

Про надання дозволу на списання 
пластикових сидінь 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
Про виконання програми соціально-економічного 
 розвитку м.Татарбунари за 2016 рік 

 
 

 
 
 

Керуючись  статтею    26   Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»,   
рішенням   Татарбунарської міської ради   від  22.02.2016  року  № 44-VII    «Про програму  
соціально-економічного  розвитку  м. Татарбунари на 2016 рік»     Татарбунарська   міська   рада  
  
  В И Р І Ш И Л А : 
 
1. Інформацію про виконання     Програми  соціально-економічного  розвитку  міста 
 Татарбунари  за 2016 рік  взяти до відома (додається).  
 
2. Контроль за  виконання даного рішення покласти  на постійну комісію  з питань бюджету, 
фінансів  та  управління  майном. 
 

 

 
 
 
 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 
     «_14__»__квітня __2017р. 
            № _362_ -VІІ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Інформація 
про   виконання       Програми    соціально-економічного розвитку міста                      

Татарбунари          за   2016    рік. 
 
 

Відповідно до рішення Татарбунарської міської ради від 22 лютого  2016  року № 44- 
VII «Про Програму соціально-економічного розвитку м. Татарбунари на 2016 рік» із змінами 
робота виконавчого  комітету  Татарбунарської  міської  ради,  його  установ  та організацій 
міста усіх сфер діяльності була направлена на подальше покращення надання послуг 
населенню, збереженню об’єктів інфраструктури, утримання в належному стану об’єктів 
благоустрою та удосконалення роботи комунальних служб, підвищенні рівня якості 
дошкільної освіти, соціальна підтримка вразливих верств населення,   учасників бойових дій 
та членів їх сімей   тощо. 

 
Податково-бюджетна політика 

 
До бюджету м. Татарбунари за 2016 року  надійшло 33 043,6 тис. грн., що становить 

107,6 % затвердженого плану ,  в  т.ч.:  податкові надходження – 13423,7 тис. грн., 
неподаткові надходження – 2052,9 тис. грн., доходи від операцій з капіталом – 500,3 тис. 
грн. Власних доходів надійшло 1819,1 тис грн. Власні  надходження  збільшено  за  рахунок  
прийняття  на  баланс  міської  ради будівлі та споруд, розташованих за адресою: м. 
Татарбунари, вул. Центральна (К.Маркса), 36 – 1094,4 тис.грн., гаражу  Татарбунарської 
районної музичної школи, розташованого за адресою м .Татарбунари, вул. Соборна  
(Леніна), 1 – 3,1 тис.грн., КНС  (вул. Верхня, 2) – 70,0 тис.грн.,   артсвердловина  по вул. 
Суворова - 40,0 тис.грн. 
 

У порівнянні  з планом 2016 року   збільшено надходження до бюджету м. 
Татарбунари  за основними бюджетоутворюючими податками і платежами: по акцизному  
податку  з  реалізації  суб’єктами  господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 
на 103,0 тис. грн. або на 2,0 відсотків, надійшло 5139,0 тис. грн.; по податку на майно – на 
494,0 тис. грн. або на  19,6  відсотка, надійшло 3016,4 тис. грн.; по єдиному податку - на 766,1 
тис. грн., або на 17,6 відсотка, надійшло 5128,7 тис. грн., по платі за надання 
адміністративних послуг – на 46,3 тис. грн.,  або на 34,2%, надійшло  181,8  тис. грн. та інші. 
 
    Виконання видаткової частини бюджету м. Татарбунари склало 31581,1 тис. грн. 
(загальний фонд – 15832,5 тис. грн., 96,4 % плану за  звітний період, спеціальний – 15748,6 
тис. грн., 87,4%).  
Із загального  обсягу видатків витрати склали на: 
 

 дошкільні заклади освіти –  7648,6 тис. грн.  (24,2 відсотків); 
 утримання  житлово -  комунального  господарства  -  1959,7 тис. грн.(6,2% 

відсотків ); 
 благоустрій міста – 2782,9 тис. грн.(8,8 відсотків); 
 капітальні вкладення  - 10520,7 тис.грн. (33,3 відсотків); 
  утримання  дорожнього господарства  -  2839,5 тис.грн. (9 відсотків); 
 охорона навколишнього середовища – 668,7 тис.грн. (2,1 відсотка); 
 соціальний   захист населення   - 373,0 тис. грн. (1,2 відсотка); 
 культурно- масові  та мистецькі заходи – 148,2 тис.грн. (0,5 відсотка); 
 фізична культура і спорт   -  271,5 тис.грн. (0,9 відсотків); 

 



У звітному періоді повністю проведені розрахунки з оплати праці працівників 
бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати 
праці, розміру мінімальної заробітної плати та з оплати за енергоносії і комунальні послуги, 
що спожиті бюджетними установами. 
 

Житлово-комунальне  господарство. 
 

       Пріоритетними   завданнями  житлово-комунального  господарства   та благоустрою  міста  
насамперед  є: 
            -     забезпечення стабільного та якісного водопостачання та водовідведення в місті; 
             -    благоустрій і підтримка в належному стані доріг комунальної власності; 
             -     реконструкція та розширення мережі зовнішнього освітлення міста; 
 
                 Незважаючи   на наявність існуючих проблем, робота житлово - комунального 
господарства міста забезпечувала першочергові потреби населення, підприємств та 
організацій міста  необхідними  послугами  та  продовжувала створювати умови щодо їх 
покращення. Видатки бюджету міста на галузь  склали 4742,6 тис .грн., у тому числі на 
водопровідно-каналізаційне господарство – 1924,7 тис грн. на благоустрій міста –  2782,9тис. 
грн., капітальний ремонт житлового фонду – 35,0 тис .грн. 
  Як  і у попередні роки , продовжилась робота  щодо забезпечення  зовнішнього  
освітлення  та відновлення  міських мереж електропостачання. Так, зокрема  проведено заміну 
та додатково встановлено  539 шт. ламп  вуличного освітлення на суму 64,8 тис.грн.         
Виконані  роботи по поточному ремонту  систем вуличного освітлення.   Зокрема,   
замінено   фоторіллє, пускачі,  автомати,  патрони,  кабель.  В зв’язку  з проведенням   
Татарбунарським   РЕМ  капітального  ремонту  ліній  електропередач, стала  необхідність  
встановлення   додаткових   ізольованих  проводів   вуличного освітлення, що і було  зроблено 
по  вулицям міста  В.Тура,  Маяковського, Центральна, Трудова,  5 Грудня  на суму  36,1 
тис.грн.   Згідно  приписів  Татарбунарського  РЕМ здійснені роботи по заміні 
електролічильників по вулицям Горького,  Пушкіна, Чкалова, Суворова, 23 Серпня, на 
території центрального скверу та дитячого майданчику  на  суму 5,6 тис.грн. 
Проведено поточний ремонт тротуарних доріжок по вул. Князєва, перехрестя вулиць В. 
Тура, вул. Шкільна, вул. І. Кожедуба  на  загальну суму 1,5  тис. грн. Виконано роботи з 
поточному  ремонту  пішохідних мостів на  загальну суму 2,7 тис. грн. по вулицям І. 
Кожедуба, Перемоги, Пушкіна. Виконані роботи по встановленню тротуарної плитки вздовж 
центрального скверу на площі 117 кв. м на суму 14,4 тис.грн.,  бетованих   урн  на суму 
4,3 тис.грн. 

Також управління комунальним майном виконувало роботи по благоустрою міста – 
прибирання  території,  спилювання  сухостійних,  аварійних  дерев, косіння трави,   
збирання  та  вивіз  сміття. 
 

Крім того, за кошти міського бюджету в звітному періоді у сфері благоустрою  
профінансовано  витрати: 

- придбання  автомобіля-вежі  - 199,0 тис. гр 
- придбання  зупинок  - 30,0 тис. грн.; 

- придбання  мотокоси – 20,8 тис.грн.; 
- придбання  екскаватора - 155, тис.грн; 
- придбання  стели   «Ліквідаторам Чорнобильської  АЕС»  - 30,0 тис. грн.; 
- придбання елементів  дитячо-спортивних   ігрових комплексів – 285,7 тис. грн 



- придбання  пергали  - 15,0 тис.грн.; 
- капітальний  ремонт електричного забезпечення центральної  площі  та 

фонтану – 7,8 тис.грн. 
 
 
             На утримання водопровідно-каналізаційного господарства  з міського 
бюджету  профінансовано  витрати : 

- утримання  аварійно-ремонтної бригади  - 126,3 тис. грн.; 
- утримання   водопровідно  –  каналізаційної  системи  (придбання  матеріалів, 

запчастин, оплата послуг)   - 321,2 тис. грн.; 
- придбання  основних   засобів (екскаватор, насоси  водопровідні,  мотопомпи, 

компресор на  каналізаційно - очисні споруди,  станція  електрозахисту – 482,1 
тис.грн.; 

- фінансова підтримка  КП  «Водопостачальник» (погашення  заборгованості по  оплаті 
праці,  за електричну енергію)  - 822,3 тис. грн; 

- капітальний ремонт   водопровідної  мережі   ОСББ  «Піонер» - 35,0 тис.грн.; 
 
 
               Для   вирішення     питання   щодо  забезпечення  стабільного та    якісного 
водопостачання    в   місті     за    рахунок коштів  міського,  обласного  та  державного   
бюджетів   здійснені роботи   по виготовленню   проектно-кошторисної   документації, 
проведена  тендерна  процедура  закупівлі   та  розпочато    будівництво  водопровідної  
насосної станції  за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, 6.   В рамках інвестиційних проектів   
в 2016 році   залучено  по даному  об’єкту  коштів  з міського бюджету – 208,5 
тис.грн.(виготовлення  ПКД) ,  з обласного  бюджету  -  994,1 тис.грн.,  державного бюджету  -  
8966,2 тис.грн.    
 
    З метою  забезпечення   утримання в належному  стані доріг  комунального  
значення ,  забезпечено  освоєння, скерованих на утримання   доріг  по місту,  коштів в сумі  
2839,3 тис.грн.,   в т.ч.  поточний  ремонт  дорожнього покриття  вулиць :  Південна, 
Соборна,  Горького від  № 7 до № 29, Центральна, Клюшнікова,  Гімназична, Князєва, 23 
Серпня, Новоселів, Барінова, Л. Українки, Миру,  Вишнева- Партизанська, Пушкіна,  
Джерельна,    Робоча,  Суворова,  Т. повстання,  провулок Ветеринарний -   1973,6  тис.грн.,  
капітальний ремонт    вулиць  Новоселів та Дністровська   -  865,9 тис.грн.  
          

   Дошкільна  освіта 
 

Одним із пріоритетів програми соціально-економічного розвитку міста Татарбунари на 
2016 рік є створення сприятливих умов для функціювання існуючої мережі комунальних 
дошкільних закладів: ясел-садків «Незабудка» та «Колосок». 
 Станом  на  01.01.2017 року  в дошкільних навчальних закладах  міста розгорнуто 18  вікових 
груп, в яких виховується   469 дітей  віком від  2  до 6 років (ясла-садок «Незабудка –  12 груп,  
ясла-садок «Колосок» - 6 груп). 
  
                     Видатки бюджету  міста  на галузь  «Освіта»  за  звітний період  склали 
7 6 4 8 , 6  тис. гривень. Основну  частку   всіх   витрат,  а саме  57 відсотків  становлять  витрати 
на   утримання  персоналу   дошкільних комунальних закладів.   З метою  зміцнення  та  
оновлення матеріально-технічної бази  у  дошкільних навчальних  закладах   у   звітному 
періоді    на   придбання  матеріалів, основних засобів та  здійснення   різних  видів  
ремонтно-будівельних  робіт   з   загального   фонду та фонду розвитку міського бюджету    
освоєно  кошти в  сумі   805,6   тис .грн. 
Зокрема в звітному періоді  поточного року профінансовано : 
 

- придбання металопластикових   вікон, дверей (ясла-садок «Колосок») – 106,0 
тис.грн.; 

- придбання  постільної білизни (ясла-садок «Колосок»)  - 25,0 тис.грн.; 
- роботи по поточному ремонту господарського приміщення для 



зберігання   вугілля   (ясла-садок  «Незабудка») - 26,5  тис.грн.; 
- придбання електричної плити   (ясла-садок «Колосок») – 22,5 тис.грн.;  
- поточний ремонт санвузла (ясла-садок «Незабудка», група «Калинка») – 4,4 

тис.грн.; 
- поточний ремонт  даху харчоблоку (ясла-садок «Незабудка»)  - 72,8 тис.грн.; 
- поточний  ремонт харчоблоку ззовні (ясла-садок «Незабудка») – 132,5 

тис.грн.; 
- придбання  принтера (ясла-садок «Колосок») – 6,0 тис.грн.; 
- придбання ноутбука  ( «ясла-садок  «Незабудка» - 10,0 тис. грн.); 
- придбання  пральної машини ((ясла-садок «Незабудка») – 8,4 тис.грн.; 

-   заміна  вікон в  приміщенні логопедичної групи ясла-садок  «Незабудка» - 
30,0 тис. грн. 

               Продовжено капітальний ремонт  приміщення другого поверху ясла-садка   
«Колосок» - 361,5 тис. грн. 
 

Рішенням Татарбунарської районної ради від 16.12.2016 року № 202-VII «Про 
затвердження   вартості харчування  дітей,  порядку оплати батьків за перебування  дітей в 
дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів та дошкільних навчальних закладах 
Татарбунарського району Одеської області»  збільшена плата за харчування  в  групах  
раннього віку  з 14,50  до 15,00 гривень (на період літнього  оздоровлення -16,50 грн.),  від 3 
до 6 років  - з  20,70 до 21,25 гривень (на період літнього  оздоровлення -23,38 гривень),  з яких  
60 відсотків  від вартості харчування складає батьківська плата, 40  відсотків  -  кошти 
міського бюджету. 

Належна увага приділяється соціальному  захисту  учасників  навчально- виховного 
процесу. Рішеннями міської ради від 22.02.2016 року №  54-VII «Про надання пільг по 
сплаті за харчування в дошкільних навчальних  закладах  м. Татарбунари» встановлені  
пільги   від  батьківської плати: 

1. в розмірі  100  відсотків : 
 

 дітям,  що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
 дітям  із сімей,  де один  з батьків  перебуває, перебував в зоні  проведення 

АТО або мобілізований  в ЗСУ; 
 діти-інваліди; 
 дітям, із сімей, які отримають допомогу відповідно  до Закону  України від 

01.06.2000р. № 1768-III «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»; 

 дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; 
 діти,  які  втратили одного  з батьків. 

 
2. в розмірі  50  відсотків: 

 дітям,  в сім’ях  яких  троє і більше дітей. 
 
Станом  на 01.01.2017 року 100 відсотковою пільгою по платі за 
харчування  користувалось  17  дітей,   50  відсоткою   пільгою  - 76   дітей.   

 

 
Важливими напрямками видатків міського бюджету в  2016 році стали субвенції 

підприємствам та органам державного управління.  Надано субвенцію районному бюджету  
в сумі   593,7 тис.грн.,  зокрема на: 
 

– придбання  періодичних   видань  для  Татарбунарської  районної бібліотеки - 
15,8 тис. грн.; 

– придбання меблів для  «КЗ  «Татарбунарська ЦРБ» - 9,0 тис.грн.; 
– придбання  тканини  для районного  Будинку дитячої  творчості  –  15,0 

тис.грн.; 
– харчування пільгових категорій дітей  шкіл  міста  - 86,0 тис.грн.; 
– придбання  вікон  для амбулаторії  ТЦПМСД  - 20,0 тис.грн.; 



 
– придбання  віконних блоків  для   Татарбунарської   «НВК  школа- гімназія» 

- 60,0 тис.грн.; 
                   -    придбання  медикаментів  та санітарно-гігієнічних  засобів  для Будинку 
                         Милосердя – 10,0 тис.грн.; 

– придбання будівельних  матеріалів для  Татарбунарської ЗОШ I-III 
cтупенів  № 1 ім.  В.З.Тура  - 2,8 тис.грн.; 

– придбання  книжок  для загальноосвітніх   шкіл  міста – 44,3 тис.грн.; 
– капітальний  ремонт системи  опалення,  водопроводу, каналізації 

Татарбунарської  ЗОШ  I-III ступенів  ім. В.З.Тура - 70,0 тис.грн.; 
– придбання   прибора   «Гемостаз» для «КЗ «Татарбунарська ЦРЛ» - 38,0 

тис.грн; 
капітальний ремонт  внутрішньої  вбиральні   та актової  зали 
«Татарбунарська НВК» ЗОШ  I -III  - ступенів – гімназія» - 74,1 тис. грн.; 

- придбання комп’ютерів   для   Татарбунарської   ЗОШ   I-III ступенів   ім. 
  В.З.Тура  - 50,0  тис. грн.; 
 

Міські  програми 
 

Протягом   2016 року за рахунок коштів міського бюджету здійснювалося  
фінансування  по  міським  програмам  на  загальну суму   792,7  тис. грн. 
 
  У 2016 році  на виконання  заходів  міської програми «Милосердя в дії» щодо 
соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих  обставинах,  з    
бюджету  міста   профінансовано   224,5 тис.грн.  Фактично за   звітний період  видатки  
склали   222,5   тис.грн.  або   99,1 відсотків  запланованих. 
Протягом  2016 року  здійснювалась  адресна підтримка  окремих  вразливих груп на суму  155,5 
тис.грн.  Надана  матеріальна допомога  учасникам АТО на  виготовлення землевпорядної  
документації - 18,0 тис.грн.  Отримали  матеріальну  допомогу  учасники бойових дій до Дня 
воїна- інтернаціоналіста - 5,2 тис.грн., учасники бойових дій до Дня воїна- інтернаціоналіста 
- 5,2 тис.грн., учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС -8,5 тис.грн., учасники 
бойових дій,  ветерани  до Дня  Перемоги  - 9,6 тис.грн. Виплачена щорічна  винагорода  
Почесним громадянам міста- 12,0 тис.грн. На видання  ювілейної збірки пісень Щегольковій 
В.Г.  надана  матеріальна  допомога в сумі 5,0 тис.грн.. Відшкодовано  витрати на навчання  в 
Ізмаїльському технікумі  економіки і права    студенту  з багатодітної родини  Михайлову   Є.І.- 
3,3 тис.грн.    
  

На виконання  Програми  культурно-масових   заходів та мистецьких заходів   в 
звітному періоді  з бюджету  міста  було направлено  148,1 тис. грн. грн., що становить  95,4  
відсотка   фінансування   на   бюджетний рік  (155,3 тис. грн.).   З метою культурно-
духовного розвитку територіальної громади міста згідно  плану роботи протягом звітного 
періоду профінансовано та проведено 54  різноманітні заходи: святкування Різдва 
Христового, День Соборності України, День вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав, вшанування Героїв Небесної сотні, 202-а  річниця  народження  
Т.Г.Шевченко,  Міжнародний  жіночий день   8 Березня, День працівників житлово-
комунального господарства, День Перемоги, День захисту дітей, День медичного 
працівника, День Чорнобильської катастрофи, День вишиванки, 25-річниця Незалежності 
України, свято Івана Купала, День  міста,  15-а  річниця створення народного   хорового 
колективу ветеранів війни та праці, День Святого Миколая, День вшанування  учасників 
ліквідації  на Чорнобильській АЕС,  День пам’яті  жертв голодоморів  та  інші. 
 
             Протягом 2016  року  в   рамках міської   програми    «Оздоровлення  дітей  м.             
Татарбунари» на 2016-2020 роки»    за  рахунок  коштів   міського бюджету   забезпечено 
оздоровленням  та  відпочинком    51  дитина    різних   соціальних  груп.  
                        В першу  чергу  оздоровлено :  1 – дитина-сирота; 1 дитина, батько якої є 
учасником АТО; 2  дітей  з малозабезпечених сімей; 23 дитини  з багатодітних сімей; 2 дітей, які 
постраждали від Чорнобильської катастрофи; 16 дітей з неповних сімей; 6 –  талановиті та 



обдаровані  діти.  Фактичні видатки   на  оздоровлення   в 2016 році    склали    128,5 тис.грн. 
 

Згідно запланованих заходів по міській програмі «Діти м. Татарбунари» в звітному 
періоді закуплено та передано для пришкільних майданчиків спортивний інвентар на  суму 
10,0  тис. .грн., а також    придбано  проектор  на суму 12,0 тис.грн., який   надано   в 
довгострокове  безоплатне користування недільній школі Свято – Успенської церкви. 
   

На виконання завдань в галузі фізичної культури та спорту по міським 
програмам «Розвиток шахів та шашок м. Татарбунари» та «Розвиток футболу в м. 
Татарбунари»  в міському  бюджеті на  2016 рік  передбачено  кошти   в сумі  288,5 тис. грн.   
Кошти  загального фонду   використані  в сумі  271,5 тис.грн.   на утримання міського стадіону  
та  шахово-шашкового  клубу, придбання господарчих та паливно-мастильних матеріалів, 
призів, витрати на відрядження,  придбання  електронних шахових годинників,   придбання  
футбольної форми та футбольних м’ячів  
В   рамках   Програми   відповідно   до   календаря    в звітному  періоді проведено слідуючі 
спортивні заходи: шахово-шашковий турнір до Дня Перемоги, Всеукраїнський шахово-
шашковий турнір до Дня захисту дітей, шаховий турнір серед школярів до Дня матері, 
обласна спартакіада серед школярів з шахів та шашок, міський турнір з шахів та шашок 
до Дня міста, Всеукраїнський турнір з шахів та шашок, присвячений пам’яті   В. 
Максимчука, відкритий  міський турнір  з шашок серед чоловіків та жінок, відкритий турнір  по 
міні-футболу серед дітей  до Дня  Збройних Сил України,   відкритий турнір  по міні-футболу 
серед дітей   до Дня Святого Миколая. 
 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови       О.В. Лєсніченко 
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Загальні положення 

 
1.1  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕСАРАБІЯ» -  комунальне підприємство, 

засноване Татарбунарською міською радою Одеської області ( далі – Засновник ) для досягнення 
мети, виконання завдань, поставлених цим статутом (далі – Статут). КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» засновано на базі 
відокремленої частини комунальної власності громади міста Татарбунари. 

1.2  Управління КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ «БЕСАРАБІЯ» здійснює  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради (далі-виконком).  

1.3 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«Бесарабія» здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Господарським, Цивільним кодексами України, нормативними 
актами центральних органів виконавчої влади, іншими законодавчими, нормативно-правовими 
актами України,  рішеннями Татарбунарської міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови. 

1.4 Найменування комунального підприємства: 
1.4.1.Повне: 
1.4.1.1. Українською мовою: 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» 

1.4.2. Скорочене: 
1.4.2.1. Українською мовою: 

КП «БЕСАРАБІЯ» 
 
1.5. Юридична адреса КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ  РАДИ  «БЕСАРАБІЯ» (далі в тексті – КП «БЕСАРАБІЯ» 
 

68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Центральна, 36. 
 

1.6. КП «БЕСАРАБІЯ» є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи 
набуваються з дня державної реєстрації. 

1.7. КП «БЕСАРАБІЯ» може вести самостійний баланс, мати розрахунковий та інші 
рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, інші реквізити юридичної особи. 

1.8.   КП «БЕСАРАБІЯ» несе відповідальність перед кредиторами за своїми 
зобов’язаннями, майном, належним йому на праві власності, відповідно до чинного законодавства 
України. 

1.9. КП «БЕСАРАБІЯ» не несе відповідальність за зобов’язаннями Засновника,   та 
держави. Засновник  та держава не несуть відповідальність за зобов’язаннями КП «БЕСАРАБІЯ» 

1.10. КП «БЕСАРАБІЯ» має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові 
права, виконувати функцію Замовника нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в судах, 
може мати інші права та обов’язки, передбаченні діючим законодавством України щодо 
комунального господарства. Реалізація конкретних прав чи обов’язків, не передбачених цим 
Статутом, повинна бути узгоджена з Засновником,  виконавчим комітетом Татарбунарської міської 
ради, міським головою. 

1.11. Для виконання покладених на КП «БЕСАРАБІЯ» завдань йому надається право: 
1.11.1. Одержувати від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців, юридичних осіб тощо, незалежно від форм власності та підпорядкування, 
інформацію (відомості), необхідні для роботи, виконання статутних завдань, а також 
завдань Засновника, виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, міського голови; 

1.11.2. Інформувати Засновника, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, міського 
голову про стан виконання статутних завдань, а також завдань Засновника, виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради, міського голови та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи; 

1.11.3. Брати участь у роботі Засновника, виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради, міського голови  ( нарадах, комісіях тощо) в частині, що стосується статутної діяльності КП 
«Бесарабія»; 

1.11.4. На реалізацію інших прав, які необхідні для досягнення мети, основних завдань 
діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» відповідають предмету діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» не суперечать 
законодавству України та Статуту; 

1.11.5. Отримувати субсидії та поточні трансферти з міського бюджету для реалізації 
основних завдань  статутної діяльності  КП «БЕСАРАБІЯ» 



 
 

1. Мета, основні завдання та предмет діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» 
 
2.1.  КП «БЕСАРАБІЯ» створено з метою ефективного управління об’єктами, які є 

комунальною власністю громади міста Татарбунари, зокрема: 
2.1.1. Удосконалення та планування капіталовкладень, забезпечення найбільш ефективного 

їх використання та освоєння; 
2.1.2. Забезпечення виконання планів будівництва та освоєння капіталовкладень; 
2.1.3. Впровадження найбільш прогресивних проектних рішень при плануванні та 

будівництві об’єктів капітального будівництва.   
2.2  Основними завданнями КП «БЕСАРАБІЯ» є: 
2.2.1. Технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом капітальних споруд; 
2.2.2. Виконання окремих видів проектно-кошторисних робіт; 
2.2.3. Надання посередницьких послуг; 
2.2.4. Технічне опрацювання документів, проектно-кошторисної документації стосовно 

будівництва капітальних споруд; 
2.2.5. Виконання окремих функцій управління об’єктами комунальної власності  громади 

міста Татарбунари, у тому числі виконання функцій Замовника щодо об’єктів комунальної власності 
Татарбунарської міської ради (за дорученням Засновника). 

2.2.6. Проведення аварійно- ремонтних та інших видів робіт на водопровідних та 
каналізаційних мережах міста Татарбунари. 

2.3 У відповідності до мети та завдань КП «БЕСАРАБІЯ» предметом його діяльності є: 
2.3.1. На підставі нормативних документів Засновника реалізація окремих повноважень 

стосовно володіння, користування об’єктами права комунальної власності громади міста   
Татарбунари, в тому числі виконання майнових операцій, як  передача об’єктів права у постійне та 
тимчасове користування юридичним та фізичним особам (зокрема, в оренду, безоплатне 
користування тощо), встановлення умов використання та фінансування об’єктів, що приватизуються 
або муніципалізуються;   

2.3.2. Розробка комплексних, перспективних та річних планів будівництва, участь у їх 
розгляді, представлення та погодження планів у відповідних органах; 

 2.3.3. Погодження термінів видачі проектно-кошторисної документації, здійснення 
контролю за виконанням комплексної технічної документації; 

2.3.4. Забезпечення у встановленому порядку експертизи проектно-кошторисної 
документації та внесення її на затвердження; 

2.3.5. Здійснення обліку технічної та іншої документації; 
2.3.6. Розробка спільно з підрядними, будівельними, пусконалагоджувальними та іншими 

спеціалізованими організаціями планів підрядних робіт та укладання з ними відповідних договорів; 
2.3.7. Вирішення у встановленому порядку усіх технічних питань, що виникають в процесі 

проектування та будівництва; 
2.3.8. Контроль за якістю будівництва та ремонту об’єктів, які належать до комунальної  

власності  громади міста Татарбунари, вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків; 
2.3.9. Здійснення контролю за впровадженням нових будівельних технологій при 

будівництві або реконструкції об’єктів, які належать до комунальної  власності  громади  міста 
Татарбунари; 

2.3.10. Розробка спільно з зацікавленими особами перспективних та поточних планів 
матеріально-технічного забезпечення будівництва з урахуванням потреб у матеріалах та обладнанні; 

2.3.11. Організація у встановленому порядку прийняття до експлуатації закінчених 
будівельних об’єктів, підготовка документації та участь у комісіях з прийняття об’єктів до 
експлуатації 

2.3.12. Складання статистичної звітності про результати виконання планів будівництва; 
2.3.13. Здійснення підбору та підвищення професійності інженерно-технічних працівників та 

спеціалістів; 
2.3.14. На підставі замовлень як фізичних, так і юридичних осіб: 
2.3.14.1.Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний 

ремонт, розширення та реконструкцію будівель та споруд; 
2.3.14.2.Здійснення прив’язки до місцевих умов типових та окремих проектів будівель, 

надання інших видів технічних послуг, пов’язаних з будівництвом та реконструкцією споруд; 
 2.3.15.   До складу КП «БЕСАРАБІЯ» входить аварійно-ремонтна бригада, яка керується 
Статутом та Положенням про аварійно- ремонтну бригаду у складі КОМУНАЛЬНОГО 



ПІДПРИЄМСТВА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» яке затверджується 
міським головою.         
            2.3.16.  Виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва. 
 2.3.17. Виконання  аварійно - ремонтних робіт та інших робіт на водопровідних та 
каналізаційних мережах міста Татарбунари. 
 

 
2. Порядок утворення статутного фонду та формування майна 

 
 3.1. Майно КП «БЕСАРАБІЯ» становлять основні засоби та оборотні кошти, виробничі і 
невиробничі фонди, інші цінності, відображенні в його самостійному балансі. 
  3.2. Майно, що є комунальною  власністю  громади міста Татарбунари і передається до 
КП «БЕСАРАБІЯ», закріплюється за ним на праві господарського відання. 
 3.3. КП «Бесарабія» є власником майна: 

- переданого йому Засновником у власність; 
- набутого у власність іншим способом, не запереченим законодавством. 

 3.4. Джерелами формування майна КП «БЕСАРАБІЯ» можуть бути: 
- грошові та матеріальні внески Засновника; 
- доходи, одержані від надання послуг, інших видів господарської діяльності; 
- доходи, надані банківськими установами та іншими кредиторами; 
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 
- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у 

встановленому законодавством порядку; 
- безоплатні внески громадян, юридичних осіб; 
- інші джерела, не заборонені законодавством України. 

                 3.5.  Первісний внесок в статутний фонд КП «БЕСАРАБІЯ» формується за рахунок коштів 
та (або) майна, належних Засновнику, а також може формуватися за рахунок належних Засновнику 
прав щодо майна, інших прав, належних Засновнику.  
 3.6. Відчуження майна, належного КП «БЕСАРАБІЯ» здійснюється після погодження з 
Засновником.  
  

 
3. Порядок розподілу прибутків та збитків 

 
4.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської 

діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» є прибуток (доход). 
 4.2. Чистий прибуток КП «БЕСАРАБІЯ» який залишається після покриття матеріальних 
та прирівняних до них видатків, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, сплати 
податків та інших обов’язкових платежів, залишається в КП «БЕСАРАБІЯ» та використовується для 
розвитку матеріальної бази, заохочення працівників, інших заходів, спрямованих на економічне 
зміцнення КП «БЕСАРАБІЯ».  
 4.3. Засновник, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, міський голова 
контролюють розподіл прибутків від діяльності КП «БЕСАРАБІЯ». 
 4.4. КП «БЕСАРАБІЯ» щороку звітує перед Засновником, виконавчим комітетом 
Татарбунарської міської ради, міським головою про розподіл своїх прибутків. 
 4.5.Директор КП «БЕСАРАБІЯ» в межах умов, визначених трудовим законодавством 
України, Засновником,  виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради та колективним 
договором, обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри 
тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат. 
 4.6. Умови оплати праці Директора визначаються відповідно до вимог чинного 
законодвства. 
 4.7. Збитки, завдані КП «БЕСАРАБІЯ», підлягають відшкодуванню. 
  

4. Права та обов’язки КП «БЕСАРАБІЯ». 
 

 5.1.   Права КП «БЕСАРАБІЯ»: 
 5.1.1. КП «БЕСАРАБІЯ» самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та 
основні напрямки розвитку відповідно до завдань, поставлених Засновником, виконавчим комітетом 
Татарбунарської міської ради, міським головою а також на підставі науково-технічних прогнозів, 
кон’юнктури ринку відповідних послуг, економічної доцільності та ефективності; 



 5.1.2. КП «БЕСАРАБІЯ» реалізує послуги за цінами, що формуються відповідно до умов 
економічної доцільності, та погодженими з Засновником, виконавчим комітетом Татарбунарської 
міської ради, міським головою; 
 5.1.3. КП «БЕСАРАБІЯ» має право за погодженням з Засновником розпоряджатися 
майном. 
 5.1.4. КП «БЕСАРАБІЯ» має право за погодженням з Засновником, виконавчим 
комітетом Татарбунарської міської ради, міським головою виступати замовником інших об’єктів 
будівництва, незалежно від форм власності. 
 5.2. Обов’язки КП «БЕСАРАБІЯ»: 
 5.2.1.Приймає до виконання поставленні йому в установленому законодавством України, 
цим Статутом порядку замовлення та завдання, враховує їх при формуванні планів, визначенні 
перспектив діяльності та при виборі контрагентів; 
 5.2.2.Здійснює будівництво, реконструкцію та оновлення матеріальної бази; 
 5.2.3.Забеспечує опанування новими методами управління майном; 
 5.2.4.Здійснює безпосередньо оперативну діяльність для досягнення мети та виконання 
завдань, які стоять перед КП «БЕСАРАБІЯ». 
 

5. Органи управління і контролю, їх компетенція 
 

 6.1. Безпосереднє управління та оперативне керівництво КП «БЕСАРАБІЯ»  здійснює 
директор (далі – Директор).   
 6.2.  Директора призначає міський голова відповідно до вимог чинного законодавства.  
 6.3. Директор 

- є підзвітним перед Засновником, виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради, 
міським головою; 

- несе повну відповідальність за стан діяльності КП «БЕСАРАБІЯ»; 
- діє без довіреності від імені КП «БЕСАРАБІЯ», представляє його в усіх установах та 

організаціях; 
- розпоряджається коштами і майном відповідно до чинного законодавства; 
- укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки; 
- формує поточні виробничі та фінансові плани, несе відповідальність за їх виконанням; 
- укладає трудові договори з працівниками, здійснює прийом на роботу; 
- затверджує правила трудового розпорядку та посадові інструкції в КП «БЕСАРАБІЯ»; 
- заохочує працівників у відповідності до чинного законодавства; 
- накладає стягнення на працівників у відповідності з законодавством; 
- здійснює інші повноваження, передбаченні чинним законодавством України стосовно 

керівника комунального підприємства 
6.4.Засновник, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, міський голова мають 

право здійснювати перевірки діяльності КП «БЕСАРАБІЯ». 
6.5.Засновник, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, міський голова (їх органи, 

посадові особи за дорученням): 
- одержують інформацію про діяльність КП «БЕСАРАБІЯ».  
- 6.6. Засновник стосовно КП «БЕСАРАБІЯ»: 
- приймає рішення про реорганізацію КП «БЕСАРАБІЯ». 
Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради: 
- здійснює контроль за діяльністю КП «БЕСАРАБІЯ». 
Міський голова стосовно КП «БЕСАРАБІЯ»: 
- затверджує кошторис витрат на утримання КП КП «БЕСАРАБІЯ»; 
- затверджує штатний розпис; 
- здійснює інші, передбачені законодавством повноваження стосовно особи, яка 

здійснює управління підприємством. 
6.7. Контроль за діяльністю з боку трудового колективу може здійснюватись на умовах, 
визначених колективним договором, а також через профспілкову організацію.   

 
 

7.Господарська та соціальна діяльність. 
 

7.1. КП «БЕСАРАБІЯ» є самостійним при здійснені безпосередньої господарської діяльності.
  



            7.2.Відносини КП «БЕСАРАБІЯ» з іншими підприємствами, організаціями, установами, 
фізичними особами будуються на договірній основі. 
 7.3.Інші питання господарської діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» вирішуються у відповідності до 
вимог чинного законодавства України. 

7.4. У разі зміни Директора обов’язковим є проведення ревізії фінансово – господарської 
діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» в порядку, передбаченому законом. 
 
 

8. Умови реорганізації та ліквідації 
 

 8.1.Припинення діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» здійснюється шляхом його реорганізації, 
ліквідації та в інших випадках та порядку, визначених чинним законодавством України. 
 8.2.Реорганізація КП «БЕСАРАБІЯ» (злиття, приєднання, розділ, виділення,  перетворення) 
здійснюються за рішенням Засновника.   
 8.3.Ліквілація КП «БЕСАРАБІЯ» здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється 
Засновником, та відбувається в порядку, що визначається законодавством України та Засновником. 
 8.4. Ліквідація КП «БЕСАРАБІЯ» за рішенням суду здійснюється в порядку, визначеному 
законодавством України 
 8.5.Майно, що залишається після ліквідації КП «БЕСАРАБІЯ», розподіляється за рішенням 
Засновника. 

 
9. Інші положення 

 9.1.Зміни до Статуту вносяться за рішенням Засновника і підлягають державній реєстрації. 
 9.2.Цей Статут складено в чотирьох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в 
органі державної реєстрації, другий – у Засновника, третій – в  виконавчому комітеті  
Татарбунарської міської ради, четвертий – в КП «БЕСАРАБІЯ». Інші екземпляри є копіями. 
 

___________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 18.01.2016 року 
 №  21-VII    «Про затвердження    міської    програми  «Діти  м.  
Татарбунари» на 2016-2020 роки» 
 
 
 
 

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

 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни та доповнення змін до рішення міської ради від 18.01.2016 року 
 №  21-VII    «Про затвердження    міської    програми  «Діти  м. Татарбунари» на 2016-2020 
роки», а саме: 

   доповнити розділ 6 додатку 1  пунктом 6.9 наступного змісту: 
«6.9. Національно-патріотичне виховання дітей м. Татарбунари». 
 2. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету  (апарату) 
міської ради (Лютикова Л.С.) здійснювати фінансування програми в межах бюджетних 
призначень, передбачених бюджетом міста Татарбунари на відповідний рік. 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 
 
 
 
 
 
 
 
               МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_14__»_квітня __2017р. 
№ _364_ -VІІ 

 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

Про   надання  статусу  скверу  земельним  ділянкам  
вздовж річки Фонтанки в центральній частині міста 
Татарбунари Одеської області  

 
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», статей 51 - 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 
від 10 квітня 2006 року № 105, з метою підвищення рекреаційного потенціалу міста 
Татарбунари, раціонального використання та збереження зелених насаджень, Татарбунарська 
міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати статус скверу земельним ділянкам вздовж річки Фонтанки  в центральній 
частині міста Татарбунари, згідно  викопіювання М 1:500, що додається.    

2. Присвоїти  вищевказаному скверу назву - сквер Молодіжнний. 

3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради: 
3.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо оформлення права користування та 

благоустрою земельних ділянок, вказаних у пункті 1 цього рішення. 
3.2. Розглянути можливість залучення коштів меценатів для   благоустрою  скверу 

Молодіжний. 

4. Передати сквер Молодіжний в господарське відання  Управління майном комунальної 
власності для забезпечення благоустрою у місті. 

5. Оприлюднити це рішення    на офіційному веб - сайті Татарбунарської міської ради та 
районній газеті «Татарбунарський вісник».  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища Татарбунарської міської ради та постійну  комісію з питання 
будівництва, управління комунальною власністю, транспорту та зв’язку. 

 
 

               МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _365_ -VІІ 

 



                                                                                 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
Про впорядкування назв 
вулиць, провулків та площ 
міста Татарбунари 
 
 
          У зв’язку з необхідністю впорядкування назв вулиць, провулків та площ міста 
Татарбунари, враховуючи лист архівного відділу Татарбунарської районної державної 
адміністрації, керуючись п.41 статті 26, частино 1 статті 59 Закону України « Про місцеве 
самоврядування», Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки», Татарбунарська міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А : 
 
 
1. Затвердити перелік вулиць, провулків  та площ міста Татарбунари (додається). 
 
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 27 сесії Татарбунарської міської ради 6 
скликання від 18 жовтня 2013 року № 708-VI «Про затвердження переліку вулиць міста 
Татарбунари». 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань законності, 
правопорядку, депутатської етики та вирішення питання об’єднання територіальних громад, та 
соціальних питань. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 
      «_14__»__квітня __2017р. 
               № _366_ -VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток № 1 

 
 

Перелік назв вулиць, провулків та площ  
міста Татарбунари  

 
№ 
п/п 

Назва вулиці  № 
п/п 

Назва вулиці 

1 вул. Соборна (колишня назва Леніна)  48 вул. Батищева  
2 вул. Гімназична  (колишня назва 

Жовтнева) 
 49 вул. Київська  

3 вул. Гімназична  (колишня назва 
Енгельса) 

 50 вул. Маяковського  

4 вул. Центральна (колишня назва Карла 
Маркса) 

 51 вул. Івана Кожедуба (колишня 
назва Дімітрова)  

5 вул. Пушкіна  52 вул. Капітана Салтикова  
6 вул. Лесі Українки (колишня назва 

Котовського) 
 53 вул. Татарбунарського повстання  

7 вул. Горького  54 вул. Польова  
8 вул. Каштанова (колишня назва Кірова)  55 вул. Нагорна  
9 вул. Одеська  56 вул. Миру (колишня назва 

Кавказська) 
10 вул. Садова   57 вул. Перемоги  
11 вул. Армійська (колишня назва 

Радянської Армії) 
 58 вул. Скальська  

12 вул. 23 Серпня (колишня назва 
Мельнична) 

 59 вул. Клюшнікова (колишня назва 
Саратська) 

13 вул. Космонавтів   60 вул. Покровська колишня назва 
(Свердлова) 

14 вул. Микити Лісового   61 вул. Бесарабська (колишня назва 
Л.Комсомолу) 

15 вул. Лугова  62 вул. Папаніна  
16 вул. Молодіжна   63 вул. Зоряна (колишня назва 

Ленінградська) 
17 вул. Григорія Черненка   64 пров. Івана Яковича Франка 

(колишня назва Пролетарський) 
18 пров. Григорія Черненка   65 вул. Мічуріна  
19 вул. Новоселів  66 вул. Князєва (колишня назва 

Арцизька) 
20 вул. Південна   67 вул. Робоча  
21 вул. Леона Попова  68 вул. Тініста  
22 вул. Верхня  69 вул. Слов’янська (колишня назва 

Калініна)  
23 вул. Борисівська   70 пров. Ветеринарний   
24 вул. Кілійська   71 вул. Джерельна (колишня назва 

Фрунзе)  
25 вул. Василя Тура (колишня назва Миру)  72 вул. Кооперативна  
26 вул. Лиманська   73 вул. Трудова  
27 вул. Партизанська   74 вул. Чкалова  
28 вул. Дністровська (колишня назва 

Стаханова) 
 75 вул. Лазарівська (колишня назва 5 

Грудня) 
29 вул. Тимошенко   76 вул. Барінова (колишня назва 

Базарна) 
30 вул. 16 Вересня   77 вул. Горіхова  
31 вул. Суворова   78 вул. М.В. Плотного 



32 вул. Буджакська (колишня назва 
Островського) 

 79 вул. Парникова  

33 вул. Московська   80 вул. Шевченко 
34 вул. Вишнева (колишня назва Чапаєва)   81 вул. Ізмаїльська 
35 вул. Першотравнева   82 вул. Богдана Хмельницького 

(колишня назва Тельмана) 
36 вул. Шкільна   83 Площа Тура В.З. по вулиці Лесі 

Українки, біля двоповерхової 
адміністративної будівлі № 22 

37 вул. Чорноморська   84 площа Визволення перехрестя 
вулиці 23 серпня і вулиці Горького 

38 вул. Затишна   85 площа Барінова перехрестя вулиці 
Барінова і вулиці Князєва 

39 вул. Степова   86 площа Спортивна біля стадіону 
40 вул. Федора Бальца   87 площа Робоча на перехресті вулиці 

Джерельна та вулиці Князєва 
41 вул. Відрадна   88 площа Центральна біля районного 

будинку культури ( колишня назва 
пл. В.І.Леніна) 

42 вул. Сонячна   89 Площа Перемоги по вул. Горького 
біля меморіалу полеглим при 
звільненні міста Татарбунари  

43 вул. 50 років Перемоги     

44 вул. Колісниченка     
45 пров. Шевченко     
46 вул. Бузкова (колишня назва Куйбишева)    
47 вул. Кутузова     

 
 
 
 
 
Міський голова                                       А.П. Глущенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
        Відповідно до п.п. 2 п. 1 ст. 26, п. 1, п. 2 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», в зв’язку з початком повноваження депутата Василець Івана Йосиповича, Татарбунарська 
міська рада  

 
 
    В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Виключити із складу комісії з питання законності, правопорядку, депутатської етики, 
вирішення питання об’єднання територіальних громад, та соціальних питань Сергієнко Діану 
Іванівну та припинити її повноваження як члена цієї комісії. 
 
2. Включити до складу комісії з питання законності, правопорядку, депутатської етики, 
вирішення питання об’єднання територіальних громад, та соціальних питань депутата Василець 
Івана Йосиповича. 
 
3. 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 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _367_ -VІІ 

 
 
 
 
 

Про  включення до складу комісії  з питання 
законності, правопорядку, депутатської етики, 
вирішення питання об’єднання 
територіальних громад, та соціальних питань 
депутата Василець І.Й. 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 

 
Про    внесення    змін    до    персонального    складу 
виконавчого  комітету Татарбунарської міської ради  
VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради  
від 22 грудня 2016 №11- VІІ 
 
 
       Керуючись пунктом 3 частини першої статті 26, пунктом 5 частини  четвертої статті 42, 
частинами другою та третьою статті 51, частиною першою статті 59 Закону України «Про  
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
      1. Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету Татарбунарської  міської 
ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради від 22 грудня 2016  № 11 «Про 
утворення виконавчого комітету Татарбунарської  міської ради»: 
 
      1.1. Вивести зі складу виконавчого комітету: 

- Мельника Сергія Валерійовича; 
 - Мельниченка Вадима Вікторовича; 
 - Султан Сніжану Анатоліївну.          
      1.2. Ввести до складу виконавчого комітету: 
 - Акімова Володимира Володимировича; 

- Соколова Олександра Олександровича; 
- Устименка Іллю Вікторовича. 

 
 
 
 
 

              
 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_14__»_квітня __2017р. 
№ _368_ -VІІ 
 

 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 

Про надання дозволу на розробку технічної документації  
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі  
у власність, за заявою Аргірової Олени Миколаївни  
 
 
      Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121 - 125, 186, 186-1 Земельного кодексу України, пункту 
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 24 
Закону україни «Про державний земельний кадастр», статті 55 Закону України «Про 
землеустрій», розглянувши заяву Аргірової Олени Миколаївни, мешканки м. Татарбунари, 
Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  
 
1.      Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Аргіровій Олені Миколаївні для 
безоплатної передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за  
адресою: вул. Миру, 35, м. Татарбунари, Одеська область.  
 
2.         Зобов’язати Аргірову Олену Миколаївну надати технічну документацію із 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 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _369_ -VІІ 
 

 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
Про надання дозволу на розробку технічної документації  
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі  
у власність, за заявою Бондарюка Івана Васильовича  
 
 
      Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121 - 125, 186, 186-1 Земельного кодексу України, пункту 
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 24 
Закону україни «Про державний земельний кадастр», статті 55 Закону України «Про 
землеустрій», розглянувши заяву Бондарюка Івана Васильовича, мешканця м. Татарбунари, 
Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  
 
1.      Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Бондарюку Івану Васильовичу для 
безоплатної передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за  
адресою: вул. Миру, 97, м. Татарбунари, Одеська область.  
 
2.         Зобов’язати Бондарюка Івана Васильовича надати технічну документацію із 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 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _370_ -VІІ 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), для передачі в оренду за заявою громадянки 
Ганської Наталії Григорівни 
 
 
        Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,  
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
статті 24 Закону україни «Про державний земельний кадастр», статті 55 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про оренду землі», розглянувши заяву громадянки Ганської 
Наталії Григорівни, що мешкає у м. Татарбунари, подані документи, Татарбунарська міська рада 
 
         ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію їз землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Ганській Наталії Григорівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: м. Татарбунари, вул. Маяковського, 74. Площа земельної ділянки 0,0933 га, 
кадастровий номер 5125010100:02:003:1172.   
 
2. Надати гр. Ганській Наталії Григорівні в оренду терміном до 01.09.2017 року земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,0933 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1172, за 
адресою: вул. Маяковського, 74, м. Татарбунари, Одеська область. 
 
3. Зобов`язати Ганську Наталію Григорівну: 
 
3.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
3.2. Дотримуватись  положень статті 96  Земельного кодексу України. 
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
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 постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
               МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _371_ -VІІ 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
Про надання згоди на розміщення групи тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності  за паспортом прив’язки групи 
тимчасових споруд в м. Татарбунари, за заявою фізичних осіб - 
підприєміців Арасланової Оксани Валентинівни, Домусчи Олега 
Михайловича, Зоріло Раїси Іванівни,  Мукієнко Алли Андріївни, 
Бойченка Анатолія Михайловича, Зоріло Юрія Івановича 
 
        Відповідно до пункту 38 частини 1 статті 26, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068 та від 12.11.2013 року №537 «Про затвердження Типового 
договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою» який зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 06.12.2013р. за № 2073/24605, розглянувши заяву та подані документи фізичних осіб - 
підприєміців Арасланової Оксани Валентинівни, Домусчи Олега Михайловича, Зоріло Раїси Іванівни,  
Мукієнко Алли Андріївни, Бойченка Анатолія Михайловича, Зоріло Юрія Івановича, мешканців м. 
Татарбунари,  Татарбунарська міська рада  
 
В И Р І Ш И ЛА :  

1. Надати згоду  фізичним особам - підприєміцям Араслановій Оксані Валентинівні, 
Домусчи Олегу Михайловичу, Зоріло Раїсі Іванівні,  Мукієнко Аллі Андріївні, Бойченко Анатолію 
Михайловичу, Зоріло Юрію Івановичу на розміщення групи тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності  за паспортом прив’язки групи тимчасових споруд (від 24.02.2017 року) , в м. 
Татарбунари, по  вул. 23 Серпня, район магазину «МАСТЕР». 

2. Укласти з фізичними особами - підприєміцями (далі ФОП) договора пайової участі на 
утримання об’єктів благоустрою, терміном до 01.04.2020 року, з можливістю пролонгації на термін дії 
паспорту прив’язки, на загальну площу  0,0152 га, пропорційно займаємої кожним площі,  за адресою:  м. 
Татарбунари, по  вул. 23 Серпня, район магазину «МАСТЕР», з присвоєнням порядкових номерів 
тимчасовим спорудам №№30-35: 

 2.1. з ФОП Зоріло Юрієм Івановичем: площа 46,65 кв.м, тимчасова споруда №30, 
 2.2. з ФОП Бойченко Анатолієм Михайловичем: площа 22,5 кв.м, тимчасова споруда №31, 
 2.3. з ФОП  Мукієнко Аллою Андріївною: площа 22,5 кв.м, тимчасова споруда №32, 
 2.4. з ФОП Зоріло Раїсою Іванівною: площа 22,5 кв.м, тимчасова споруда №33, 
 2.5. з ФОП Домусчи Олегом Михайловичем: площа 17,5 кв.м, тимчасова споруда №34. 
 2.6. з ФОП Араслановою Оксаною Валентинівною: площа 20,25 кв.м, тимчасова споруда №35. 

3. Зобов’язати заявників: 
3.1. Укласти з КП «Водопостачальник» договора на вивіз твердих відходів. 

             3.2.  Надати у виконавчий комітет міської ради заяви за встановленою формою про дотримання 
вимог паспорту прив’язки при розміщенні тимчасових споруд. 
           3.3. Сплатити за договором разовий пайовий внесок . 
           3.4. Здійснити огорожу біля тимчасових споруд та провести озеленення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання будівництва, 
управління комунальною власністю, транспорту та зв’язку.  

 
               МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _372_ -VІІ 



 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою в  м. 
Татарбунари, за заявою фізичних осіб – підприємців Чумаченка 
Анатолія Івановича, Григоренка Анатолія Івановича, , Мочалова 
Володимира Васильовича 

 
         Відповідно до статтей 12, 79-1, 89, 118, 120-125, 186, 186-1 Земельного кодексу України,  статті 24 
Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви фізичних осіб – підприємців: Чумаченка 
Анатолія Івановича, Григоренка Анатолія Івановича, Мочалова Володимира Васильовича, мешканця 
м.Кілія, подані документи, Татарбунарська міська рада 
 
         ВИРІШИЛА: 

1.   Надати дозвіл Чумаченку Анатолію Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення в оренду строком на 49 (сорок дев`ять) років для будівництва та обслуговування нежитлової 
будівлі, орієнтовною площею 0,0468 га, для державної реєстрації речового права на землю за адресою: 
68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Центральна, 38-а. 

 
2.  Зобов`язати гр. Чумаченка Анатолія Івановича надати розроблений проект землеустрою на 

затвердження сесії міської ради. 
 
3. Надати дозвіл Григоренку Анатолію Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення в довгострокову оренду строком на 25 (двадцять п’ять) років для будівництва та 
обслуговування об’єкту торгівлі - магазину, орієнтовною площею 0,004 га, для державної реєстрації 
речового права на землю за адресою: 68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 15, 
приміщення 3-б. 

 
4.  Зобов`язати гр. Григоренка Анатолія Івановича надати розроблений проект землеустрою на 

затвердження сесії міської ради. 
 
5. Надати дозвіл Мочалову Володимиру Васильовичу (фізичній особі-підприємцю) на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення в довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для 
експлуатації та обслуговування нежитлових будівель та споруд комплексу молокозаводу, орієнтовною 
площею 0,72 га, для державної реєстрації речового права на землю за адресою: 68100, Одеська область, 
м. Татарбунари, вул. Князева, 90. 

 
6.Зобов`язати гр..Мочалова Володимира Васильовича надати розроблений проект землеустрою на 

затвердження сесії міської ради. 
 

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

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

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _373_ -VІІ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради: 
- від 31.07.2008 року №390-V за заявою: Сімонової Олени Олександрівни та 
Сімонова Ігоря Михайловича; 
- від 09.04.2010 року №715-Vза заявою: Дімоглова Вадима Мироновича 
 
 
          Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви: Сімонової 
Олени Олександрівни та Сімонова Ігоря Михайловича, Дімоглова Вадима Мироновича,  
мешканців м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у рішення Татарбунарської міської ради від 31.07.2008 року №390-V, 
у частині, що стосується Сімонової Олени Олександрівни та Сімонова Ігоря Михайловича, а 
саме:  
 

у назві, пунктах 1 та 3 замість слів: «проектно – технічної документації», заначити 
слова: «технічної документації їз землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)». 
 
у пункті 1 замість прізвища «Симонової», зазначити «Сімонової». 
 
2. Зобов`язати гр. Сімонову О.О. та Сімонова І.М. надати  розроблену технічну 

документацію на затвердження сесії міської ради. 
  
3. Внести зміни у рішення Татарбунарської міської ради від 09.04.2010 року №715-V, 

у частині, що стосується Дімоглова Вадима Мироновича, а саме:  
 

у назві та пункті 1 замість слів: «проектно – технічної документації», заначити слова: 
«проекту землеустрою щодо відведення в оренду строком на 5 (п’ять) років». 
 
4. Зобов`язати гр. Дімоглова Вадима Мироновича надати  розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії міської ради. 
 

         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 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _374_ -VІІ 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки за клопотанням РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
МІСІЇ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЦЕНТР «НАДІЯ» 
 
        Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,  
пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
розглянувши клопотання РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСІЇ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЦЕНТР 
«НАДІЯ», код ЄДРПОУ 23211751, подані документи, Татарбунарська міська рада 
 
         ВИРІШИЛА: 
 
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСІЇ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЦЕНТР «НАДІЯ» для експлуатації та 
обслуговування культової будівлі (молитвеного будинку), за адресою: м. Татарбунари, вул. Лесі 
Ураїнки, 57. Площа земельної ділянки 0,3340 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1174.   
 
2.Надати РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСІЇ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЦЕНТР «НАДІЯ» у постійне 
користування земельну ділянку комунальної власності з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1174, площею 0,3340 га, для експлуатації та обслуговування культової 
будівлі (молитвеного будинку), за адресою: м. Татарбунари, вул. Лесі Ураїнки, 57.  
 
4. Зобов`язати РЕЛІГІЙНІУ ОРГАНІЗАЦІЮ МІСІЮ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЦЕНТР «НАДІЯ»: 
 
4.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
 
4.2. Дотримуватись  положень статті 96  Земельного кодексу України. 
 
4.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
5.    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. 
 
6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

  
 
               МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _375_ -VІІ 

 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
 
Про внесення змін до договорів оренди землі  в м. 
Татарбунари, за заявами фізичної особи - підприємця 
Михайленко Ганни Іллівни, громадян : Рибальченко 
Олени Іванівни, Рибальченка Петра Миколайовича, 
Варченка Андрія Віталійовича  
 
 
          Відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України 
«Про оренду землі», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Михайленко Ганни 
Іллівни,  громадян Рибальченко Олени Іванівни, Рибальченка Петра Миколайовича, мешканців 
м. Татарбунари, Варченка Андрія Віталійовича, мешканця м.Київ, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в пункт 9 договору оренди землі від 25.07.05 року №б/н, державна 
реєстрація від 14.08.2013 року №2147558, щодо фізичної особи - підприємця Михайленко Ганни 
Іллівни, а саме доповнити абзацом 3: 

 
 «Терміном до 01.01.2018 року встановити ставку орендної плати на рівні 3 % від 
нормативної грошової оцінки землі, після введення нежитлової будівлі в експлуатацію 
застосовується ставка 8% від нормативної грошової оцінки землі.»  
 

2. Внести зміни у договір оренди землі від 20.07.2009 рокцу №б/н, запис про державну 
реєстрацію від 13.09.2014 року №6988984, у частині що стосується Рибальченко Олени Іванівни 
(фізичної особи – підприємця) та Федорової Ірини Ігорівни (фізичної особи – підприємця), а 
саме виключити з тексту договору  Рибальченко Олену Іванівну у звязку з припиненням нею 
підприємницької діяльності на земельній ділянці з кадастровим номером 51250100:02:004:0030. 
 

3. Внести зміни у договір оренди землі від 22.10.1996 рокцу №б/н, запис про державну 
реєстрацію від 05.09.2016 року №16296658, у частині що стосується Рибальченка Петра 
Миколайовича (фізичної особи – підприємця) та Федорової Ірини Ігорівни (фізичної особи – 
підприємця), а саме виключити з тексту договору  Рибальченка Петра Миколайовича у звязку з 
припиненням ним підприємницької діяльності на земельній ділянці з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0268. 

 
 

4. Внести зміни у договір оренди землі від 30.12.2015 рокцу №119 (запис про державну 
реєстрацію від 17.06.2016 року №30109488) , а саме : у частиніщо стосується Орендарів - Гірник 
Галини Михайлівни та Мукієнко Галини Миколаївни, виключити з тексту договору відомості 
про цих Орендарів у звязку з переходом права власності на нерухоме майно – приміщення 2 та 
приміщення 3 по вул. Горького, 19 , м.  Татарбунари на земельній ділянці з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0025 у власність Варченка Андрія Віталійовича, на підставі 
договорів купівлі-продажу та відомостей з державного реєстру речових прав, та внести 
відомості про нового Орендаря. Інші умови договору залишаються без змін. 



 
5. Зобовязати заявників зазначених у пунктах 1,2,3,4 здійснити державну реєстрацію 

додаткових угод до договорів.  

6. Зобовязати фізичну особу - підприємця Михайленко Ганну Іллівну привести у належний 
санітарний стан земельну ділянку, яку вона орендує відповідно договору оренди землі від 
25.07.2005 року №б/н (запис у державному реєстрі від 14.08.2013 року №2147558) та капітальну 
будівлю, що належить їй на праві приватної власності і знаходиться на орендованій земельній 
ділянці   

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

 
 
 
 
             
 

                МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _376_ -VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
 
Про  встановлення пільги по сплаті земельного податку у 2017 році 
Татарбунарському міжрайонному управлінню водного 
господарства за клопотанням Татарбунарської районної державної 
адміністрації Одеської області   
 
         Відповідно до статей 281-284 Податкового кодексу України, Закону України  «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року №1791- VІIІ,  пункту 
24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 
Татарбунарської міської ради від 08.07.2015 року № 1188-VI «Про встановлення ставок  плати за 
землю, пільг по сплаті земельного податку та затвердження «Положення про плату за землю на 
території  Татарбунарської міської ради» зі змінами внесеними рішенням Татарбунарської 
міської ради від 22.02.2016 року № 46-VIІ, рішення Татарбунарської міської ради від 01.07.2011 
року № 172-VI, рішення Татарбунарської міської ради від 27.01.2015 року № 1113-VI, рішення 
Татарбунарської міської ради від 04.09.2015 року № 1218-VI, рішення Татарбунарської міської 
ради від 31.01.2017 року № 324-VIІ Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

 1. Надати  100 % пільгу зі сплати земельного податку з 2017 року Татарбунарському 
міжрайоному управлінню водного господарства. Якщо платник податку, який користується 
пільгами з цього податку, надає в оренду земельні ділянки водного господарства, окремі будівлі, 
споруди або їх частини, які знаходяться на балансі державної установи, податок за такі земельні 
ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних 
підставах з урахуванням прибудинкової території. 
 
2. Направити копію цього рішення Арцизькій об’єднаній державній податковій інспекції 
Головного  Управління  ДФС в Одеській області протягом 5 днів з дня його оприлюднення. 
 
 
3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, 
соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 

 
 
 
                МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _377 -VІІ 
 
 
 
 
 



 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 

Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), для передачі безоплатно у власність за заявою громадян: 
Левади Марії Никифорівни та Левади Віктора Дмитровича, 
Колесниченка Олександра Дмитровича, Левченко Марії Іванівни, 
Коваля Никона Яковича, Кандай Марії Георгіївни, Стасьєва Павла 
Васильовича, Пєліної Людмили Вікторівни, Щербини Вадима 
Пилиповича, Гуцулюк Любові Костянтинівни, Чмутенко Валентини 
Іванівни, Ткач Людмили Григорівни, Щербини Сергія Пилиповича 
та Щербини Ірини Сергіївни, Бєлого Володимира Федосійовича, 
Мєдвєдєва Олега Юрійовича та Мєдвєдєвої Тетяни Тимофіївни, 
Коломіченко Бориса Леонтійовича 
 
        Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,  
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
статті 24 Закону україни «Про державний земельний кадастр», статті 55 Закону України «Про 
землеустрій»,  розглянувши заяву громадян Левади Марії Никифорівни та Левади Віктора 
Дмитровича, Колесниченка Олександра Дмитровича, Левченко Марії Іванівни, Коваля Никона 
Яковича, Кандай Марії Георгіївни, Стасьєва Павла Васильовича, Пєліної Людмили Вікторівни, 
Щербини Вадима Пилиповича, Гуцулюк Любові Костянтинівни, Чмутенко Валентини Іванівни, 
Ткач Людмили Григорівни, Щербини Сергія Пилиповича та Щербини Ірини Сергіївни, Бєлого 
Володимира Федосійовича, Мєдвєдєва Олега Юрійовича та Мєдвєдєвої Тетяни Тимофіївни, 
Коломіченко Бориса Леонтійовича, що мешкають у м. Татарбунари, подані документи, 
Татарбунарська міська рада 
 
         ВИРІШИЛА: 
 
        1. Затвердити технічну документацію їз землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Леваді Марії Никифорівні та Леваді Віктору 
Дмитровичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Каштанова, будинок 3. Площа 
земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0275.   
 
       2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову власність ( по ½ 
кожному) гр. Леваді Марії Никифорівні та Леваді Віктору Дмитровичу  для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: м. Татарбунари, вул. Каштанова, будинок 3. Площа земельної ділянки 0,1000 га, 
кадастровий номер 5125010100:02:004:0275.   
 
        3.Зобов`язати Леваду Марію Никифорівну та Леваду Віктора Дмитровича: 
 
        3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права та іншого 
речового права на земельну ділянку. 
 



        3.2.Дотримуватись  положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
        3.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Колесниченку Олександру Дмитровичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: вул. Партизанська, 1-а, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1190. 

 
5. Передати гр. Колесниченку Олександру Дмитровичу безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: вул. Партизанська, 1-а, м. 
Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1190. 

 
 6.   Зобов’язати гр. Колесниченка Олександра Дмитровича: 

 6.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на землю. 
 
 6.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Левченко Марії Іванівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: вул. Василя Тура, 130, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, 
площею 0,0790 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1189. 

 
8. Передати гр. Левченко Марії Іванівні безоплатно у приватну власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,0790 га, за адресою: вул. Василя Тура, 130, м. Татарбунари, 
Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1189. 

 
 9.   Зобов’язати гр. Левченко Марію Іванівну: 

 9.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на землю. 
 
 9.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 9.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
 
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Ковалю Никону Яковичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: вул. Микити Лісового, 7, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, 
площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1173. 

 
11. Передати гр. Ковалю Никону Яковичу безоплатно у приватну власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: вул. Микити Лісового, 7, м. Татарбунари, 
Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1173. 

 
 12.   Зобов’язати гр. Коваля Никона Яковича: 

 12.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на землю. 



 
 12.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 12.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
 
13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Кандай Марії Георгіївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: вул. Татарбунарського Повстання, 20, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1175. 

 
14. Передати гр. Кандай Марії Георгіївні безоплатно у приватну власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: вул. Татарбунарського Повстання, 20, м. 
Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1175. 

 
 15.   Зобов’язати гр. Кандай Марію Георгіївну: 

 15.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на землю. 
 
 15.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 15.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.  
 
 
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Стасьєву Павлу Васильовичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: вул. Кооперативна, 64, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1172. 

 
17. Передати гр. Стасьєву Павлу Васильовичу безоплатно у приватну власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: вул. Кооперативна, 64, м. Татарбунари, 
Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1172. 

 
 18.   Зобов’язати гр. Стасьєва Павла Васильовича: 

 18.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на землю. 
 
 18.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
  18.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
 
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Пєліній Людмилі Вікторівні для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: вул. Суворова, 20, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, 
площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1186. 

 
20. Передати гр. Пєліній Людмилі Вікторівні безоплатно у приватну власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: вул. Суворова, 20, м. Татарбунари, 
Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1186. 

 
 21.   Зобов’язати гр. Пєліну Людмилу Вікторівну: 



 21.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на землю. 
 
 21.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 21.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
 
22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Щербині Вадиму Пилиповичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: вул. Лесі Українки, 38-а, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0206. 

 
23.  Передати гр. Щербині Вадиму Пилиповичу безоплатно у приватну власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: вул. Лесі Українки, 38-а, м. Татарбунари, 
Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0206. 

 
 24.   Зобов’язати гр. Щербину Вадима Пилиповича: 

 24.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на землю. 
 
 24.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 24.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
 
25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Гуцулюк Любові Костянтинівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: вул. Вишнева, 44, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської 
області, площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1192. 

 
26.  Передати гр. Гуцулюк Любові Костянтинівні безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: вул. Вишнева, 44, м. Татарбунари, 
Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1192. 

 
 27.   Зобов’язати гр. Гуцулюк Любов Костянтинівну: 

 27.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на землю. 
 
 27.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 27.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
 
28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Чмутенко Валентині Іванівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: вул. Київська, 29-а, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської 
області, площею 0,0435 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1176. 

 
29.  Передати гр. Чмутенко Валентині Іванівні безоплатно у приватну власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,0435 га, за адресою: вул. Лесі Українки, 38-а, м. Татарбунари, 
Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1176. 

 
 30.   Зобов’язати гр. Чмутенко Валентину Іванівну: 



 30.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на землю. 
 
 30.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 30.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
 
31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Ткач Людмилі Григорівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: вул. Словянська, 13, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, 
площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0207. 

 
32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Щербині Сергію Пилиповичу, гр. Щербині 
Ірині Сергіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Центральна, 74, м. Татарбунари, 
Татарбунарського району, Одеської області, площею 0,0435 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1175. 

 
33.  Передати гр. Щербині Сергію Пилиповичу, гр. Щербині Ірині Сергіївні безоплатно у 

приватну спільну часткову власність ( по ½ кожному) земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
площею 0,1000 га, за адресою: вул. Центральна, 74, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02: 002:1175. 
 

 34.   Зобов’язати гр. Щербину Сергія Пилиповича, гр. Щербину Ірину Сергіївну: 

 34.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на землю. 
 
 34.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
 34.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Бєлому Володимиру Федосійовичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: вул. Новоселів,24, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської 
області, площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1185. 

 
36.  Передати гр. Бєлому Володимиру Федосійовичу безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: вул. Новоселів,24, м. 
Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 
5125010100:02: 005:1185. 
 

 37.   Зобов’язати гр. Бєлого Володимира Федосійовича: 

 37.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на землю. 
 
 37.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
  
37.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Мєдвєдєву Олегу Юрійовичу та Мєдвєдєвой 
Тетяні Тимофіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: вул. Івана Кожедуба, 41-



а, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1179. 

 
39.Передати гр. Мєдвєдєву Олегу Юрійовичу та Мєдвєдєвой Тетяні Тимофіївні безоплатно 

у приватну спільну часткову власність ( по ½ кожному)  земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
площею 0,1000 га, за адресою: вул. Івана Кожедуба, 41-а, м. Татарбунари, Татарбунарського 
району, Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1179. 

 
 40.   Зобов’язати гр. Мєдвєдєва Олега Юрійовича та Мєдвєдєву Тетяну Тимофіївну: 

 40.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на землю. 
 
 40.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
  
 40.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр. Коломіченку Борису Леонтійовичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), площею 0,0876 га, за адресою: вул. Кооперативна, 58-а, м. Татарбунари, 
Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0021. 

 
42.  Передати гр. Коломіченку Борису Леонтійовичу безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0876 га, за адресою: вул. Кооперативна, 58-а, м. 
Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:0021. 

 
 43.   Зобов’язати гр. Коломіченка Бориса Леонтійовича: 

 43.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на землю. 
 

          43.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
          43.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
          44. 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. 
 
          45.  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 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _378 –VІІ 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), для передачі безоплатно у власність за заявою 
громадянки Євчевої Алли Вікторівни  
 
        Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,  
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
статті 24 Закону україни «Про державний земельний кадастр», статті 55 Закону України «Про 
землеустрій»,  розглянувши заяву громадянки Євчевої Алли Вікторівни, що мешкає у м. 
Татарбунари, подані документи, Татарбунарська міська рада 
 
         ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію їз землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Євчевій Аллі Вікторівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 58. Площа земельної ділянки 0,0871га, 
кадастровий номер 5125010100:02:002:1170.   

 
2.Передати земельну ділянку безоплатно у власність гр. Євчевій Аллі Вікторівні  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 58. Площа земельної ділянки 0,0871 
га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1170.   

 
3.Зобов`язати Євчеву Аллу Вікторівну: 
 
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права та іншого 

речового права на земельну ділянку. 
 
3.2.Дотримуватись  положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 
 
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 постійну комісію з питання 

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

 
 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _379 -VІІ 
 



 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
Про надання згоди на розміщення групи тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності  за паспортом прив’язки групи 
тимчасових споруд в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи - 
підприємця Отрублянка Олега Івановича 
 
        Відповідно до пункту 38 частини 1 статті 26, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068 та від 12.11.2013 року №537 «Про затвердження 
Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою» який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 06.12.2013р. за № 2073/24605, розглянувши заяву та подані документи 
фізичної особи - підприємця Отрублянка Олега Івановича,  мешканця  м. Татарбунари,  
Татарбунарська міська рада  
 
В И Р І Ш И ЛА :  

1. Надати згоду  фізичній особі - підприємцю Отрублянко Олегу Івановичу на 
розміщення групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  за паспортом 
прив’язки групи тимчасових споруд (від 09.03.2017 року) , в м. Татарбунари, на розі вулиць Василя Тура 
та Московська. 

2. Укласти з фізичною особою - підприємцем Отрублянко Олегом Івановичем договір 
пайової участі на утримання об’єкту благоустрою, терміном до 08.03.2020 року, з можливістю 
пролонгації на термін дії паспорту прив’язки, на загальну площу  0,0096 га, в м. Татарбунари, на розі 
вулиць Василя Тура та Московська, з присвоєнням групі тимчасових споруд порядкового номеру №78. 

3. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Отрублянко О.І.: 
 

 3.1.   Не приступати до розміщення тимчасових споруд до підписання з виконавчим комітетом 
акта приймання – передачи на баланс міської ради площадки з покриттям.  

  3.2.  Надати у виконавчий комітет міської ради заяву за встановленою формою про дотримання 
вимог паспорту прив’язки після розміщення тимчасових споруд. 

           3.3. Сплатити за договором разовий пайовий внесок . 
           3.4. Укласти з КП «Водопостачальник» договір на вивіз твердих відходів. 
           3.5. Зберегти наявні багаторічні зелені насадження (дерева). 
           3.6. Облаштувати тротуарну доріжку без автобусной зупинки. 
           3.7. Узгодити з національною поліцією розміщення на перехресті дорожнього знаку  «дзеркало». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання будівництва, 
управління комунальною власністю, транспорту та зв’язку.  

 
 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _380 -VІІ 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
 
Про надання згоди на розміщення групи тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності  за паспортом прив’язки групи 
тимчасових споруд в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи - 
підприємця Сухоліти Олександра Михайловича 
 
        Відповідно до пункту 38 частини 1 статті 26, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068 та від 12.11.2013 року №537 «Про затвердження 
Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою» який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 06.12.2013р. за № 2073/24605, розглянувши заяву та подані документи 
фізичної особи - підприємця Сухоліти Олександра Михайловича,  мешканця  м. Татарбунари,  
Татарбунарська міська рада  
 
В И Р І Ш И ЛА :  

1. Надати згоду  фізичній особі - підприємцю Сухоліті Олександру Михайловичу на 
розміщення групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  за паспортом 
прив’язки групи тимчасових споруд (від 14.03.2017 року) , в м. Татарбунари, на розі вулиць Степова та 
Відрадна. 

2. Укласти з фізичною особою - підприємцем Сухолітою Олександром Михайловичем 
договір пайової участі на утримання об’єкту благоустрою, терміном до 13.03.2020 року, з можливістю 
пролонгації на термін дії паспорту прив’язки, на загальну площу  0,0324 га, в м. Татарбунари, на розі 
вулиць Степова та Відрадна, з присвоєнням групі тимчасових споруд порядкового номеру №74: 

3. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Сухоліту О.М..: 
3.1.   Не приступати до розміщення тимчасових споруд до підписання з виконавчим комітетом 

акта приймання – передачи на баланс міської ради площадки з покриттям. 
           3.2.  Надати у виконавчий комітет міської ради заяву за встановленою формою про дотримання 
вимог паспорту прив’язки після розміщення тимчасових споруд. 
           3.3. Сплатити за договором разовий пайовий внесок . 
           3.4. Укласти з КП «Водопостачальник» договір на вивіз твердих відходів. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання будівництва, 
управління комунальною власністю, транспорту та зв’язку.  

 
 

   
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _381 -VІІ 

 

 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 

 
Про укладання договору оренди землі в м. 
Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця 
Сухоліти Надії Федорівни 
 
 
          Відповідно до статей 12, 93, 118 - 124 Земельного кодексу України, статті 33 Закону 
України «Про оренду землі», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Сухоліти 
Надії Федорівни,  мешканців м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Укласти з фізичною особою – підприємцем Сухолітою Надією Федорівною 
договір оренди землі на земельну ділянку площею    0,0050  га для експлуатації та 
обслуговування нежитлової будівлі магазину поіменованого об’єкту «Оптика» для 
провадження підприємницької діяльності за адресою: 68100, Одеська область, м.Татарбунари, 
вул.23 Серпня ,буд.30-а,  терміном до 01.01.2018 року. 
 

                2. Зобовязати фізичну особу – підприємця Сухоліту Надію Федорівну укласти договір з 
комунальним підприємством на вивезення твердих відходів. 

 

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

 
 
 
 
 
 

   
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _382 -VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
 

 
Про надання згоди на розміщення тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності  за паспортом прив’язки 
тимчасової споруди в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи - 
підприємця Веліксара Сергія Федоровича 
 
        Відповідно до пункту 38 частини 1 статті 26, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068 та від 12.11.2013 року №537 «Про затвердження 
Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою» який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 06.12.2013р. за № 2073/24605, розглянувши заяву та подані документи 
фізичної особи - підприємця Веліксара Сергія Федоровича,  мешканця  м. Татарбунари,  
Татарбунарська міська рада  
 
В И Р І Ш И ЛА :  

1. Надати згоду  фізичній особі - підприємцю Веліксару Сергію Федоровичу на 
розміщення групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  за паспортом 
прив’язки тимчасової споруди (від 14.03.2017 року) , в м. Татарбунари, по вулиці Горького. 

2. Укласти з фізичною особою - підприємцем Веліксаром Сергієм Федоровичем 
договір пайової участі на утримання об’єкту благоустрою, терміном до 13.03.2020 року, з можливістю 
пролонгації на термін дії паспорту прив’язки, на загальну площу  0,0040 га, в м. Татарбунари, по 
вул.Горького, з присвоєнням тимчасовій споруді порядкового номеру №61: 

3. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Веліксара С.Ф.. до 01.08.2017 року: 
3.1.   Не приступати до розміщення тимчасових споруд до підписання з виконавчим комітетом 

акта приймання – передачи на баланс міської ради площадки з покриттям. 
            3.2.  Надати у виконавчий комітет міської ради заяву за встановленою формою про дотримання  
                  вимог паспорту прив’язки після розміщення тимчасових споруд. 
            3.3. Сплатити за договором разовий пайовий внесок . 
            3.4. Укласти з КП «Водопостачальник» договір на вивіз твердих відходів. 
            3.5  Облаштувати прилеглу територію двома урнами. 
            3.6  Облаштувати прилеглу територію тратуарною плиткою. 
 
            4. Рекомендувати облаштувати  територію камерою відео спостереження. 
 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання будівництва, управління 
комунальною власністю, транспорту та зв’язку.  

 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _383 -VІІ 

 



 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність, за 
заявою Алєксєєнко Олександра Юрійовича, Кузнєцової 
Світлани Леонтіївни 

 
 
Відповідно до статтей 12, 79_1, 93, 116, 118, 121 - 125, 186, 186_1 Земельного кодексу України, 
пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 Закону 
України «Про землеустрій», розглянувши заяву Алєксєєнко Олександра Юрійовича, Кузнєцової 
Світлани Леонтіївни, мешканців м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

 1.   Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. 
Алєксєєнко Олександру Юрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Затишна, 3, м. Татарбунари, Одеська область (відповідно викопіювання з плану 
зонування м.Татарбунари).  

 
2.     Зобов’язати гр. Алєксєєнко Олександра Юрійовича  надати проект землеустрою, після 

завершення його розробки, на затвердження міській раді.  
 
3.   Надати дозвіл гр. Кузнєцовій Світлані Леонтіївні на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею – 0,1000 
га для державної реєстрації речового права на землю за адресою: 68100, Одеська область, м. 
Татарбунари, вул. Партизанська, 35-а.  

  
4.  Зобов`язати гр. Кузнєцову Світлану Леонтіївну надати проект землеустрою на 

затвердження сесії міської ради. 
 
5.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання регулювання 

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

 
«_14__»__квітня__2017р. 
№ _384–VІІ 
 
 
 



 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
 
 
Про визначення  обсягу  пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд  торговельного, побутового, соціально-культурного  чи іншого 
призначення та користувачів об'єктів благоустрою  на утримання 
об'єктів благоустрою в м. Татарбунари 
 

 

        Відповідно до пункту 38 частини 1 статті 26, статті 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пункту 10 частини 1 статті 10 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів»,  Татарбунарська міська рада  
 
В И Р І Ш И ЛА :  
 

1. Встановити розмір пайового внеску  для власників тимчасових споруд  
торговельного, побутового, соціально-культурного  чи іншого призначення та користувачів 
об'єктів благоустрою на утримання об'єктів благоустрою в м. Татарбунари згідно додатку 1 та 
додатку 2 до цього рішення.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету, 
фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 

 
 
 
 
 
 
 
                МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_14_»__квітня __2017р. 
№ _385 -VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток 1 
до рішення Татарбунарської міської ради 
«Про визначення  обсягу  пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд  торговельного, побутового, соціально-культурного  чи іншого 
призначення та користувачів об'єктів благоустрою  на утримання об'єктів 
благоустрою в м. Татарбунари» 
від «14 » квітня 2017 року № - VII    

 
 

МЕТОДИКА 
розрахунку обсягу пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд  торговельного, 

побутового, соціально-культурного  чи іншого призначення на утримання об'єктів 
благоустрою в м. Татарбунари  

 
 

          1. Методика розахунку обсягу пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд  
торговельного, побутового, соціально-культурного  чи іншого призначення та користувачів 
об'єктів благоустрою на утримання об'єктів благоустрою в м. Татарбунари (надалі – 
Методика) розробляється у відповідності до повноважень наданих органам місцевого 
самоврядовуння самостійно визначати обсяги пайової участі відповідно до пункту 10 частини 1 
статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою розвитку підприємництва, 
інфраструктури міста та підтримання на належному рівні об'єктів благоустрою.   

 
         2. Обсяг пайової участі (внеску) на утримання об'єктів благоустрою в м. Татарбунари 
визначається за формулою: 

Вр = Вб* S * Кзон *Кф* Кі  (1), де 
Вр- внесок пайовий річний; 
Вб – внесок пайовий базовий приймається у розмірі 100 гривень на рік за 1 квадратний 
метр об'єкта благоустрою, наданого для провадження підприємницької діяльності, станом 
на 01.01.2017 року; 
S- площа об'єкта благоустрою, наданого для провадження підприємницької діяльності. 
Кзон – індекс економіко-планувальної зони, згідно з пунктом 3.1 Положення , залежить від 
наближеності до центру міста,  транспортних розвязок та комерційної привабливості  
території,  наведений у Таблиці 1;  
Кі – добуток індексів споживчих цін, починаючі з 2016 року  (переглядається щороку); 
Кф – індекс понижуючий, в залежності від площі та функціонального призначення, 
наведений у Таблиці 2. 

Таблиця 1 
№ 

економіко-
планувальної 

зони 

Вулиці, провулки та площі які входять економіко-планувальної зони Кзон 

1 Лесі Українки, непарна 101-до кінця, парна 76-до кінця; 23 Серпня, 
непарна 53-до кінця, парна 68- до кінця;  Космонавтів;  Григорія 

Черненко; пров. Григорія Черненко;  Садова, непарна;  Микити 
Лісового, непарна; Лугова; Молодіжна; Центральна, парна 84- до 

кінця;  Ізмаїльська, непарна 15-до кінця, парна 24-до кінця;  
Татарбунарського повстання;  Тельмана, парна 14-до кінця; 

Капітана Салтикова, непарна 1-47, парна 2-52; Київська, непарна 39-
67, парна 52-108; Маяковського, непарна 31-до кінця, парна; 

Бесарабська, парна 52-96;  Івана Кожедуба, непарна 27-до кінця, 
парна 32-до кінця; Папаніна; Зоряна, непарна 1-5, парна; пров. 

І.Я.Франка; Миру; Нагорна; Польова; Скальська; Клюшнікова, 
непарна 59-до кінця, парна 14-38, 64-до кінця; Мічуріна, непарна 23-до 

0,85 



кінця; Князєва, непарна 33-41, парна 70-90; Перемоги, непарна 11-до 
кінця, парна 12-до кінця; Лазарівська, парна 26-до кінця; Трудова, 

непарна; Кооперативна, непарна 39-до кінця, парна 34-до кінця; 
Джерельна; Чкалова, непарна 21-до кінця, парна 24-до кінця; 

Барінова, непарна 37-до кінця, парна 14-до кінця; Слов’янська.   
Князєва, непарна 43-до кінця, парна 92-до кінця; Тіниста; Робоча; 

пров. Ветеринарний. 
2 Пушкіна, непарна 13-до кінця, парна 8а-до кінця; Лесі Українки, 

непарна 1-99, парна 16-74; Ізмаїльська, непарна 1-13, парна 2-22; 
Шевченко; пров. Шевченко; Кутузова;  Бузкова;  

Б.Хмельницького, парна 2-12; Маяковського, непарна 1-29; 
Київська, непарна 1-37, парна 2-50; Бесарабська, непарна 1-77; парна 
2-50; І.Кожедуба, непарна 13-27б, парна 10-30; Зоряна, непарна 7-до 

кінця; Клюшнікова, непарна 1-57, парна 2-12, 40-62; Мічуріна, 
непарна 1-21, парна 8-до кінця; Князєва, непарна 25-31, парна 2-68; 

Покровська; Перемоги, непарна 1-9, парна 2-10; Лазарівська, 
непарна, парна 2-24а; Трудова, парна; Кооперативна, непарна 1-37, 
парна 2-32; Чкалова, непарна 1-19, парна 2-22; Барінова, непарна 1-

35, парна 2-12. 

0,85 

3 Центр, автостанція, Соборна;  Пушкіна, непарна 1-9, парна 2-6; 
Горького,  непарна 1-21, парна 2-22а; Лесі Українки, парна 2-14; 
Гімназична; Каштанова; 23 Серпня, непарна 1-51, парна 2-54; 

Армійська, парна; Одеська; Садова, парна; Центральна, непарна, 
парна 2-82; Чорноморська, непарна 1-21б; Василя Тура, непарна 1-29, 

парна 2-32;  Степова, парна 2; Московська, парна 2-14; Леона 
Попова; Кілійська; Верхня; Борисівська, непарна 1-19, парна 2-22; 
І.Кожедуба, непарна 1-11, парна 2-8; Мічуріна, парна 2-6; Князєва, 

непарна 1-23. 

1 

4 Степова, непарна,  Капітана Салтикова, непарна 49-до кінця, парна 
54-до кінця; Київська, непарна 69-до кінця, парна 110-до кінця; 

Бесарабська, непарна 79-до кінця; парна 98-до кінця Кілійська, парна 
30-до кінця; Б.Хмельницького, непарна;.   

0,7 

5 Горького, непарна 23 -69, парна 24-38; 23 Серпня, парна 56-66;  
Армійська, непарна; Микити Лісового, парна; Стаханова, непарна, 

парна 2-12; Василя Тура, непарна 31-до кінця, парна 34-до кінця; 
Партизанська, непарна, парна 2-6а; Московська, непарна 1-5; 

Тимошенко, непарна 1-33; Вишнева, непарна 19- до кінця; Шкільна, 
непарна 21-до кінця, парна 28-до кінця; 16 Вересня, парна 2-28;  

0,85 

6 Чорноморська, непарна 21в-до кінця, парна;  Лиманська;  Новоселів; 
Південна; Суворова; Стаханова, парна 14- до кінця; Партизанська, 
парна 6-до кінця; Першотравнева;  Московська, непарна 7-до кінця, 
парна 16-до кінця; Тимошенко, непарна 35-до кінця, парна; Вишнева, 
непарна 1-17, парна;  Шкільна, непарна 1-19, парна 2-26; 16 Вересня, 
непарна, парна 30-до кінця; Буджакська; Борисівська, непарна 21-до 

кінця, парна 24-до кінця. 

0,7 

7 ж/м «Південний-І», ж/м «Південний-ІІ», вул. Степова, парна 4- до 
кінця; Затишна; Отрадна; Сонячна; Федора Бальца; Горіхова; 50 

років Перемоги; Героя Радянського союзу М.Колісниченка; 
Іустина Батищева, Плотного.  

0,7 

 
 
 
 
 
 



 
 

Таблиця 2 
 
 
 

№ з/п Вид функціонального використання тимчасової споруди, об’єкта 
благоустрою 

Кф 

1 Торгівля оптова та роздрібна продуктовими та промисловими 
товарами (крім будівельних матеріалів)  

1 

2  Торгівля оптова будівельними матеріалами  
(площа більше 400 метрів) 

0,35 
 

3  Торгівля оптова будівельними матеріалами  
(площа до 400 метрів) 

0,45 
 

4 надання платних послуг (побутових, технічних,інформаційних) 0,55 
5 промислове використання (для виробництва) 0,3 
6 об’єкти соціально-культурного значення  0,2 
7 індивідуальні гаражі громадян, зберігання сільгосптехніки 0,15 
8 продаж сільгосптехніки 0,3 
9 Заклади харчування 0,6 

 
 
 
 
Примітка1 до Таблиці 2: До об'єктів соціально-культурного призначення належать: 
об'єкти охорони здоров'я, будинки-інтернати для престарілих, споруди які 
використовуються об'єднаннями  інвалідів, дитячі дошкільні заклади, табори 
відпочинку та оздоровлення дітей, об'єкти культури і аматорського мистецтва, спорту, 
заклади освіти, що перебувають на балансі підприємств та інше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Додаток 2 
до рішення Татарбунарської міської ради 
«Про визначення  обсягу  пайової участі (внеску) власників тимчасових 
споруд  торговельного, побутового, соціально-культурного  чи іншого 
призначення та користувачів об'єктів благоустрою  на утримання об'єктів 
благоустрою в м. Татарбунари» 
від « 14 » квітня 2017 року № - VII    
                     

                 План розміщення економіко- планувальних зон в м.Татарбунари 
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У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), для передачі безоплатно у власність за заявою 
громадянки Попової Оксани Петрівни  
 
        Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,  
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
статті 24 Закону україни «Про державний земельний кадастр», статті 55 Закону України «Про 
землеустрій»,  розглянувши заяву громадянки Попової Оксани Петрівни, що мешкає у м. 
Татарбунари, подані документи, Татарбунарська міська рада 
 
         ВИРІШИЛА: 
 
1.  Затвердити технічну документацію їз землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Поповій Оксані Петрівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 3-а. Площа земельної ділянки 0,0969 га, 
кадастровий номер 5125010100:02:001:0204.   
 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у власність гр. Поповій Оксані Петрівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 3-а. Площа земельної ділянки 0,0969 
га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0204.   
 
3.     Зобов`язати Попову О.П.: 
 
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права та іншого 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 постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _386 -VІІ 
 



 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), для передачі безоплатно у власність за заявою 
громадянки Земцевої Олени Іполитівни  
 
        Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,  
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
статті 24 Закону україни «Про державний земельний кадастр», статті 55 Закону України «Про 
землеустрій»,  розглянувши заяву громадянки Земцевої Олени Іполитівни, що мешкає у м. 
Татарбунари, подані документи, Татарбунарська міська рада 
 
         ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити технічну документацію їз землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Земцевій Олені Іполитівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 22. Площа земельної ділянки 0,0554 га, 
кадастровий номер 5125010100:02:005:1191.   
 
2. Передати земельну ділянку безоплатно у власність гр. Земцевій Олені Іполитівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 22. Площа земельної ділянки 
0,0554 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1191.   
 
3.Зобов`язати Земцеву О.І..: 
 
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права та іншого 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 постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _387 -VІІ 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________шістнадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
Про подовження договорів оренди землі та 
укладання договорів пайової участі і суборенди в 
м. Татарбунари за клопотаннями: Мукієнко 
Людмили Олексіївни, Ткача Геннадія 
Анатолійовича, Мельника Олександра 
Георгійовича, Головатої Алли Євгенівни, 
Раділової Ірини Георгіївни, ПАТ АБ 
Укргазбанку,  Бакуменко Людмили Василівни,  
  
 
          Відповідно до статей 12, 93, 118 - 124 Земельного кодексу України, статті 33 Закону 
України «Про оренду землі», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання суб’єктів підприємницької 
діяльності: Мукієнко Людмили Олексіївни,  Головатої Алли Євгенівни, Раділової Ірини 
Георгіївни, ПАТ АБ «Укргазбанку»  (код ЄДРПОУ 23697280), та громадян: Ткача Геннадія 
Анатолійовича, Мельника Олександра Георгійовича,Бакуменко Людмили Василівни, 
Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Поновити : 
 

-    Мукієнко Людмилі Олексіївні (фізичній особі – підприємцю) договір оренди землі від 
25.05.2004 року №980, на земельну ділянку площею    0,0048  га для експлуатації та 
обслуговування магазину для провадження підприємницької діяльності з торгівлі продуктовими 
товарами за адресою: 68100, Одеська область, м.Татарбунари по вул..23 Серпня,7-а,  терміном 
до 01.01.2018 року. 

-  
-   Ткачу Геннадію Анатолійовичу дію договору оренди землі від 21.08.2000 року № 70 на 

новий термін до 01.01.2018 року на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, 
площею 25 га,  в м. Татарбунари, в районі нового кладовища.  

 
-   Мельнику Олександру Георгійовичу дію договору оренди землі  від      02.07.2012 року 

№ 175 на новий термін до 01.01.2018 року на земельну ділянку комунальної власності площею 
0,1068 га, з них: з цільовим призначенням для експлуатації та обслуговування магазину, 
перукарні площею 102,3 кв.м та підсобного сільського господарства площею 965,7 кв.м га в м. 
Татарбунари, вул. Центральна, 39. 

 
-   Раділовій Ірині Георгіївні (фізичній особі – підприємцю) дію договору оренди землі  від      

01.10.2015 року № 115 (державна реєстрація від 16.11.2015 року №12114116) строком на 5 
(п’ять) років  на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0020 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0155 для розміщення та експлуатації тимчасової споруди(магазину) 
за адресою,  м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 7-б. 

 



-   Раділовій Ірині Георгіївні (фізичній особі – підприємцю) дію договору оренди землі  від      
01.10.2015 року № 116 (державна реєстрація від 22.10.2015 року №11805190) строком на 5 
(п’ять) років  на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0015 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0152 для розміщення та експлуатації тимчасової споруди(магазину) 
за адресою,  м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 7-б. 

 
-   Раділовій Ірині Георгіївні (фізичній особі – підприємцю) дію договору оренди землі  від      

01.10.2015 року № 117 (державна реєстрація від 16.11.2015 року №12114116) строком на 5 
(п’ять) років  на земельну ділянку комунальної власності площею 0,0020 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0155 для розміщення та експлуатації тимчасової споруди(магазину) 
за адресою,  м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 7-б. 

 
-   ПАТ АБ «Укргазбанку» дію договору оренди землі від 20.01.2005 року № 040553500010 

на новий термін до 01.01.2018 року на земельну ділянку  комунальної власності площею 0,1279 
га, з них площею 0,0202 га - для експлуатації та обслуговування будівель кредитно – фінансових 
установ за ставкою 10% від нормативної грошової оцінки та площею 0,1077 га - земельна 
ділянка  (рілля) за ставкою орендної плати 4 % від нормативної грошової оцінки, за адресою: м. 
Татарбунари, вул. Центральна, 45, внести відповідні зміни в договір оренди землі від 20.01.2005 
року № 040553500010. 

 
- Головатій Аллі Євгенівні (фізичній особі – підприємцю) дію договору оренди землі від 

28.03.2012 року №33 ( державна реєстація від 30.03.2012 року №512501014001393) на  строком 
на 44 роки (сорок чотири), на земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:002:0047, 
площею 0,0184 га, з цільовим призначенням: B.03.07, для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, 
вул.Князева,33. 
 
         2.Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 05.12.2014 року № 1006 - VІ, у 
частині, що стосується гр. Бакуменко Людмили Василівни, а саме:  

 
доповнити рішення Татарбунарської міської ради від 05.12.2014 року № 1006 - VІ пунктом 

6 та пунктом 6.1. наступного змісту: 
 
 «6. Припинити дію договору оренди землі від 18.03.2016 року №121 у частині, що 

стосується Орендаря - гр. Бакуменко Людмили Василівни на земельній ділянці з кадастровим 
номером 5125010100:02:005:1149, у зв’язку з переходом права вланості на нерухоме майно до 
іншої особи за договором купівлі – продажу житлового будинку.  

 
6.1. Зобов’язати гр. Бакуменко Л.В. надати на державну реєстрацію додаткову угоду про 

припинення договору оренди землі від 18.03.2016 року №121. 
 
Відповідно пункт 6 рішення Татарбунарської міської ради від  05.12.2014 року № 1006 - VІ 

стає пунктом 7.» 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 

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

           

 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_14__»__квітня __2017р. 
№ _388 -VІІ 
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