Татарбунарська міська рада

МАТЕРІАЛИ
19 сесії 7 скликання
(засідання сесії 14.09.2017 року о 14.00
спільне засідання постійних
депутатських комісії 12.09.2017 о 14.00)

Порядок дений дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання
1. Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2017 року
2. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 20.12.2016 року № 252-VIІ «Про
міський бюджет на 2017 рік»
3. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної
громади
м. Татарбунари
4. Про відшкодування матеріальної шкоди Онофрей Ігорю Васильовичу, мешканцю м. Калуш
Івано-Франківської області
5. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 20.11.2016 року № 254-VII «Про
затвердження міської програми культурно-масових та мистецьких заходів на 2017 рік»
6.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність в м.
Татарбунари за заявою громадянки Руденко Ірини Дмитрівни.
7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність в м.
Татарбунари за заявою громадянки Іванченко Світлани Володимирівни.
8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність в м.
Татарбунари за заявою громадянина Бондарюка Володимира Володимировича.
9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність в м.
Татарбунари за заявою громадянки Кожухарь Раїси Дем’янівни.
10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Руденка Миколи Васильовича.
11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у
власність в м. Татарбунари за заявами гр. Сімонова Ігоря Михайловича та Сімонової Олени
Олександрівни.
12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Сивоконь Людмили Порфиріївни.
13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Слайко Ольги В’ячеславівни.
14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Варченко Тетяни Петрівни.
15.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність в м.
Татарбунари за заявою громадянина Некраш Сергія Леонідовича.
16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Пишняк Світлани Степанівни.
17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Барбанягри Лідії Іванівни.
18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Палійчук Валентини Дмитрівни.
19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Марченко Віри Василівни.

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Кіосака Сергія Павловича.
21.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Карамаврова Георгія Георгійовича
22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Гєрбєя Анатолія Івановича
23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Табачок Ганни Пилипівни
24. Про припинення дії договору оренди землі в м. Татарбунари, за заявою громадянина
Мукієнка Анатолія Семеновича.
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Гуцулюка Василя Олександровича.
26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Войцеховської Наталії Іванівни.
27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Бурлаки Валентини Петрівні.
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Ільченка Олександра Миколайовича.
29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Нєстєрова Єгора
Олександровича
30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Урсатій Вадима Миколайовича
31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Піштой Світлани Валеріївни
32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Лисого Михайла Сергійовича
33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Стоянова Івана Миколайовича
34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду в м. Татарбунари за клопотанням ПАТ «Енергопостачальна компанія
Одесаобленерго».
35. Про поновлення договорів оренди землі в м.Татарбунари на новий термін за заявами: СФГ
«Агро-Синтез», ФОП Дімогло Руслана Ілліча, Златова Івана Петровича.
36. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з
кадастровим номером 5125010100:02:004:0082, за заявою товариства з обмеженою
відповідальністю «Агроветсервіс».
37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Гуцулюка Павла Олександровича
38. Різне.

1 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про підсумки виконання міського
бюджету за І квартал 2017 року
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 І півріччя 2017 року» взяти до відома.
2. Затвердити виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року по доходах з
урахуванням трансфертів всього в сумі 13 394 487,07 грн., в тому числі по доходам
загального фонду – 11 402 265,30 грн. та доходам спеціального фонду 1 992 221,77 грн.
(додаток 1).
3. Затвердити виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року по видаткам всього у
сумі 13 700 210,05 грн., в тому числі по видаткам загального фонду –9 318 920,48 грн. та
по видаткам спеціального фонду – 4 381 289,57 грн. (додаток 2).
4. Затвердити звіт про споживання електроенергії бюджетними установами міського
бюджету на суму 412 072,95,00 грн., звіт про споживання твердого палива бюджетними
установами міського бюджету на суму 79 187,00 грн., звіт про споживання води бюджетними
установами міського бюджету на суму 13 170,00 грн. (додаток 3).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету, фінансів та управління майном.

Проект рішення підготовлено відділом
бухгалтерського
обліку
виконавчого
комітету (апарату) міської ради

до рішення міської ради
від "___" ___ 2017
року
№ ___

Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за І півріччя 2017 року за класифікацією доходів
грн.
у тому числі
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8

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

9

10

ДОХОДИ
10000000

Податкові надходження

11000000

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

6 864 030,00

6 836
680,00

3 418,00

3 418,00

27 350,00

7 429
990,75

7 388
599,26

3 418,00

3 418,00

41 391,49

108,2

108,1

100,0

100,0

151,3

11020200

Податок на прибуток
підприємств
комун.власності

14000000

Внутрішні податки на
товари та послуги

3 418,00

3 418,00

3 418,00

3 418,00

100,0

100,0

2 103 214,00

2 103
214,00

2 568
364,11

2 568
364,11

122,1

122,1

14040000

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

898 160,00

898 160,00

594
522,62

594
522,62

66,2

66,2

14020000

Акцизний податок з
вироблених в Україні
підакцизних товарів
(продукції)

250 000,00

250 000,00

412
431,45

412
431,45

14030000

Акцизний податок з
ввезених в Україну
підакцизних товарів
(продукції)

955 054,00

955 054,00

1 561
410,04

1 561
410,04

18000000

Місцеві податки і збори

4 730 048,00

4 730
048,00

4 816
817,15

4 816
817,15

101,8

101,8

18010000

Податок на майно

1 606 727,00

1 606
727,00

1 669
832,66

1 669
832,66

103,9

103,9

18010100

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

50,00

50,00

-40,82

-40,82

18010200

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

600,00

600,00

182,38

182,38

30,4

30,4

18010300

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

1 240,00

1 240,00

2 086,35

2 086,35

168,3

168,3

18010400

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

6 960,00

6 960,00

7 987,14

7 987,14

114,8

114,8

18010500

Земельний податок з
юридичних осіб

293 057,00

293 057,00

300
095,81

300
095,81

102,4

102,4

18010600

Орендна плата з
юридичних осіб

558 827,00

558 827,00

591
968,46

591
968,46

105,9

105,9

18010700

Земельний податок з
фізичних осіб

87 994,00

87 994,00

88 904,54

88 904,54

101,0

101,0

18010900

Орендна плата з фізичних
осіб

645 499,00

645 499,00

666
148,80

666
148,80

103,2

103,2

18011000

Транспортний податок з
фізичних осіб

18011100

Транспортний податок з
юридичних осіб

12 500,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

100,0

100,0

18020000

Збір за місця для
паркування
трансп.засобів

27 000,00

27 000,00

28 488,00

28 488,00

105,5

105,5

18030000

Туристичний збір

1 785,00

1 785,00

1 785,00

1 785,00

100,0

100,0

18030200

Туристичний збір,
сплачений фізичними
особами

1 874,00

1 874,00

1 075,00

1 075,00

57,4

57,4

18050000

Єдиний податок

3 094 536,00

3 094
536,00

3 116
711,49

3 116
711,49

100,7

100,7

18050300

Єдиний податок з
юридичних осіб

494 558,00

494 558,00

507
763,27

507
763,27

102,7

102,7

18050400

Єдиний податок з
фізичних осіб

2 327 874,00

2 327
874,00

2 333
935,93

2 333
935,93

100,3

100,3

8050500

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

272 104,00

272 104,00

275
012,29

275
012,29

101,1

101,1

19000000

Інші податки та збори

27 350,00

27 350,00

41 391,49

41 391,49

151,3

#ДЕЛ/0!

151,3

19010000

Екологічний податок

27 350,00

27 350,00

41 391,49

41 391,49

151,3

151,3

19010100

Надходження від викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
стаціонарними
джерелами забруднення

18 500,00

18 500,00

40 764,08

40 764,08

220,3

220,3

19010200

Надходження від скидів
забруднюючих речовин
безпосередньо у водні
об'єкти

1 350,00

1 350,00

19010300

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

7 500,00

7 500,00

627,41

627,41

8,4

8,4

2 207
105,37

2 040
832,16

236
866,04

1 803 966,12

1 055,2

122,5

20000000

Неподаткові
надходження

21000000

193 406,00

193 406,00

Доходи від власності та
підприєм.діяльності

975,00

975,00

3 106,81

3 106,81

318,6

318,6

21080000

Інші надходження

975,00

975,00

3 106,81

3 106,81

318,6

318,6

21081100

Адміністративні
штрафи та інші санкції

975,00

975,00

3 106,81

3 106,81

318,6

318,6

81,7

22000000

Адміністративні збори
та платежі,доходи від
некомерційної
господ.діяльності

184 053,00

184 053,00

222
613,50

222
613,50

121,0

121,0

22010000

Плата за надання
адміністративних
послуг

157 215,00

157 215,00

195
144,71

195
144,71

124,1

124,1

22012500

Плата за надання інших
адміністративних послуг

154 740,00

154 740,00

156
864,71

156
864,71

101,4

101,4

22012600

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

2 475,00

2 475,00

38 280,00

38 280,00

1 546,7

1 546,7

22080000

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

21 608,00

21 608,00

22 113,64

22 113,64

102,3

102,3

22080400

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

21 608,00

21 608,00

22 113,64

22 113,64

102,3

102,3

22090000

Державне мито

5 230,00

5 230,00

5 355,15

5 355,15

102,4

102,4

22090100

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

22090200

Державне мито, не
віднесене до інших
категорій

22090400

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

4 980,00

24000000

Інші неподаткові
надходження

24060000

Інші надходження

24060300

Інші надходження

24062100

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

24170000

Надходження коштів
пайової участі у розвитку
інфраструктури
населеного пункту

442,15

442,15

8,50

8,50

4 980,00

4 904,50

4 904,50

8 378,00

8 378,00

12 631,90

11 145,73

8 378,00

8 378,00

11 145,73

11 145,73

250,00

250,00

1 486,17

1 486,17

1 486,17

176,9

176,9

98,5

98,5

25000000

Власні
надходж.бюджетних
установ

2 207 105,37

2 207
105,37

1 802
479,95

1 802 479,95

81,7

81,7

25010000

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

2 207 105,37

2 207
105,37

1 802
479,95

1 802 479,95

81,7

81,7

25010100

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

753 800,00

753 800,00

348
584,48

348 584,48

46,2

46,2

25010200

Надходження бюджетних
установ від додаткової
(господарської)
діяльності

1 453 305,37

1 453
305,37

1 453
305,37

1 453 305,37

100,0

100,0

250202000

Кошти, що отримують
бюджетні установи від
підприємств, організацій,
фізичних осіб та від
інших бюджетних
установ для виконання
цільових заходів, у тому
числі заходів з
відчуження для
суспільних потреб
земельних ділянок та
розміщених на них інших
об'єктів нерухомого
майна, що перебувають у
приватній власності
фізичних або юридичних
осіб

30000000

Доходи від операцій з
капіталом

590,10

146
864,16

146 864,16

31000000

Надходження від
продажу основного
капіталу

31010000

Кошти від реалізації
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

31030000

Кошти від відчуження
майна

33000000

Кошти від продажу
землі і нематеріальних
активів

146
864,16

146 864,16

33010000

Кошти від продажу землі

146
864,16

146 864,16

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

146
864,16

Разом доходів

9 264 541,37

7 030
086,00

40000000

Офіційні трансферти

3 776 800,00

410034500

Субвенція з державного
бюджету місцевим
бюджетам на здійснення
заходів щодо соціальноєкономічного розвітку
окремих територій

41030000

41035000

9 617
687,07

7 625
465,30

3 776
800,00

3 776
800,00

3 776
800,00

622 000,00

622 000,00

622
000,00

622
000,00

Субвенції

3 154 800,00

3 154
800,00

3 154
800,00

Інші субвенції

3 154 800,00

3 154
800,00

13 041
341,37

10 806
886,00

Всього доходів

Міський голова

2 234
455,37

146 864,16

2 234
455,37

А.П. Глущенко

1 992 221,77

103,8

108,5

100,0

100,0

3 154
800,00

100,0

100,0

3 154
800,00

3 154
800,00

100,0

100,0

13 394
487,07

11 402
265,30

102,7

105,5

1 992 221,77

89,2

89,2

Виконавець : Лютикова Л.С.

Додаток 2
до рішення міської
ради
від "___" ____ 2017 р.
№___
_
Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за І півріччя 2017 року за функціональною структурою
грн.

у т.ч.

код

1

Найменування

2

Затверджено план
на звітний період з
урахуванням змін

3

загальний
фонд

спеціальни
й фонд

4

5

План
на 9
місяц
ів
2011
року
(заг.ф
онд)

у т.ч.
Касові
видатки

7

загальний
фонд

спеціальний
фонд

8

9

у т.ч.

Вико
нання
до
плану
зазвіт
ний
періо
д,%

загал
ьний
фонд,
%

спеці
альни
й
фонд,
%

10

11

12

0170

Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної,
сільської рад

3 493 867,37

1 806 562,00

1 506 110,00
19 566,00

1 687
305,37

3 260 875,98

1 733 580,61

1 506 110,00

1 481 474,00

19 566,00

8 830,90

1 527 295,37

93,33

95,96

1 481 474,00

98,36

98,36

8 830,90

45,13

45,13

90,52

в тому числі
- оплата праці з нарахуваннями
- оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
- капітальні видатки

1010

235 000,00

235 000,00

74 990,00

74 990,00

31,91

31,91

натуральна форма

1 452 305,37

1 452
305,37

1 452 305,37

1 452 305,37

100,0
0

100,0
0

Дошкільна освіта

4 747 700,00

4 255 800,00

491 900,00

3 937 504,68

3 563 520,73

373 983,95

82,93

83,73

3 217 230,00

3 217 230,00

3 029 167,18

3 029 167,18

94,15

94,15

8 000,00

8 000,00

4 425,60

4 425,60

55,32

55,32

- продукти харчування

696 720,00

319 820,00

621 485,03

247 501,08

89,20

77,39

- оплата комунальних послуг та
енергоносіїв

670 050,00

670 050,00

250 039,10

250 039,10

37,32

37,32

- капітальні видатки

115 000,00

натуральна форма
Соціальний захист та соціальне
забезпечення

278 990,00

160 894,21

160 894,21

57,67

57,67

в тому числі
- оплата праці з нарахуваннями
- медикаменти

3000

376 900,00

373 983,95

115 000,00

278 990,00

у тому числі:
3160

Оздоровлення та відпочинок дітей

70 000,00

70 000,00

3400

Інші видатки на соціальний захист
населення

191 990,00

191 990,00

154 554,21

154 554,21

80,50

80,50

3500

Інші видатки

17 000,00

17 000,00

6 340,00

6 340,00

37,29

37,29

4000

Культура і мистецтво

97 624,00

97 624,00

87 440,40

87 440,40

89,57

89,57

97 624,00

97 624,00

87 440,40

87 440,40

89,57

89,57

- оплата праці з нарахуваннями

23 424,00

23 424,00

23 424,00

23 424,00

100,0
0

100,0
0

- оплата комунальних послуг та
енергоносіїв

2 000,00

2 000,00

100,00

100,00

5,00

5,00

у тому числі:
4200

Інші культурно-освітні заклади та
заходи
в тому числі

5000

Фізична культура та спорт

228 167,00

209 466,00

18 701,00

178 103,93

178 103,93

78,06

85,03

5062

у тому числі:
Підтримка спорту вищих досягнень
та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в
регіоні

228 167,00

209 466,00

18 701,00

178 103,93

178 103,93

78,06

85,03

140 666,00

140 666,00

128 721,32

128 721,32

91,51

91,51

у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями

- оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Капітальні видатки

7 800,00

7 800,00

6 800,00

6 800,00

87,18

87,18

18 701,00

18 701,00

6000

Житлово-комунальне
господарство

3 612 688,00

2 779 594,00

833 094,00

2 481 488,47

2 288 100,47

193 388,00

68,69

82,32

6052

Забезпечення функціонування
водопровідно-каналізаційного
господарства

1 222 754,09

1 044 561,09

178 193,00

1 039 005,21

980 618,21

58 387,00

84,97

93,88

оплата праці з нарахуваннями

105 061,09

105 061,09

105 061,09

105 061,09

100,0
0

100,0
0

Капітальні видатки

178 193,00

23,21

у тому числі:

6060

Благоустрій міст, сіл, селищ

178 193,00

58 387,00

654 901,00

1 442 483,26

1 307 482,26

58 387,00

32,77

135 001,00

60,36

75,36

32,77

2 389 933,91

1 735 032,91

20,61

оплата праці з нарахуваннями

779 825,00

779 825,00

612 910,72

612 910,72

78,60

78,60

оплата комунальних платежів

244 000,00

244 000,00

238 660,41

238 660,41

97,81

97,81

Капітальні видатки

654 901,00

654 901,00

135 001,00

135 001,00

20,61

20,61

2 585 000,00

2 585
000,00

1 951 487,38

1 951 487,38

75,49

75,49

2 585 000,00

2 585
000,00

1 951 487,38

1 951 487,38

75,49

75,49

у тому числі:

6300

Будівництво

6600

Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території
Транспорт, дорожнє господарство,
зв'язок, телекомунікації та
інформатика

6650

Утримання та розвиток
інфраструктури доріг

6310

1 185 158,00

915 158,00

270 000,00

1 059 957,90

799 189,33

260 768,57

89,44

87,33

96,58

1 185 158,00

915 158,00

270 000,00

1 059 957,90

799 189,33

260 768,57

89,44

87,33

96,58

7612

Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави
Інші правоохоронні заклади та
заходи
Охорона і раціональне використання
земель

7810

Видатки на запобігання та
ліквідацію надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха

20 000,00

20 000,00

8000

Видатки, не віднесені до основних
груп

546 740,00

488 740,00

8010

Резервний фонд

8600

Інші видатки

5 000,00

5 000,00

8800

Інші субвенції

541 740,00

483 740,00

9000

Цільові фонди
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного
середовища

7000
7100

9140

РАЗОМ ВИДАТКІВ
Міський голова
Виконавець
Лютикова Л.С.

24 500,00

20 000,00

19 951,80

19 951,80

81,44

99,76

19 951,80

19 951,80

99,76

99,76

538 139,00

488 139,00

98,43

99,88

4 399,00

4 399,00

87,98

87,98

58 000,00

533 740,00

483 740,00

50 000,00

98,52

100,0
0

38 045,30

38 045,30

24 366,30

24 366,30

64,05

64,05

38 045,30

38 045,30

24 366,30

24 366,30

64,05

64,05

5 490
145,67

13 700 210,05

4 381 289,57

83,83

4 500,00

4 500,00

16 342 079,67

4 500,00

10 851 934,00

58 000,00

А.П. Глущенко

9 318 920,48

50 000,00

85,87

86,21

86,21

79,80

Додаток 3
до рішення міської ради
від ___________ 2017 року
№ ____ VІІ

Звіт про споживання електроенергії бюджетними установами
міського бюджету за 1 півріччя 2017 рік

Затверджено на 1 півріччя 2017
рік з урахуван. змін
№ п/п

Відсоток споживання до
плану за 1 півріччя 2017 рік

Фактично спожито

Найменування бюджетних установ
тис.квт./ год

1

Міська рада

2

грн.

тис.квт./ год

грн.

у нат.вир.

в грош.вир.

Відсоток
споживання до
плану на 2017р.
в грош.вир.

8,55

19000,00

3,42

8582,90

40,00

45,17

19,07

Дошкільні заклади освіти

95,10

257050,00

69,20

157929,64

72,77

61,44

31,73

3

Благоустрій

88,85

244000,00

126,40

238660,41

142,26

97,81

51,36

4

Кінотеатр

0,74

2000,00

0,20

100,00

27,03

5,00

2,86

5

Стадіон

2,85

7800,00

2,77

6800,00

97,19

87,18

45,33

196,09

529850,00

201,99

412072,95

103,01

77,77

71,16

ВСЬОГО

Звіт про споживання твердого палива бюджетними установами
міського бюджету за 1 півріччя 2017 рік

Затверджено на 1 півріччя 2017
рік з урахуван. змін
№ п/п

Відсоток споживання до плану за 1 півріччя 2017
рік

Фактично спожито

Найменування бюджетних установ
тон

1

Міська рада

2

грн.

тон

грн.

у нат.вир.

в нат.вир. до
плану на
квартал

в грош.вир. до
плану на 2016р.

8,00

60000,00

Дошкільні заклади освіти

100,00

396000,00

18,87

79187,00

18,87

20,00

26,57

ВСЬОГО

108,00

456000,00

18,87

79187,00

17,47

17,37

34,96

Звіт про споживання води бюджетними установами
міського бюджету за 1 півріччя 2017 рік

№ п/п

Найменування бюджетних установ

Затверджено на 1 півріччя 2017
рік з урахуван. змін

Фактично спож.

Відсоток споживання до
квартального плану

Відсоток споживання до плану на
2017р.

грн.

грн.

%

%

248,00

43,82

22,63

1

Міська рада

2

Дошкільні заклади освіти

17000,00

12922,00

76,01

46,45

ВСЬОГО

17566,00

13170,00

74,97

24,85

566,00

Звіт про споживання природного газу бюджетними установами

Затверджено на 1 півріччя 2017
рік з урахуван. змін
№ п/п

Фактично спожито

Відсоток споживання до
плану за 1 півріччя 2017 рік

Відсоток
споживання до
плану на 2017р.

в нат.вир. до
плану на
квартал

в грош.вир. до
плану на 2016р.

Найменування бюджетних установ

тон

1

грн.

УМКВ ЗБМ

2,80

20000,00

ВСЬОГО

2,80

20000,00

Міський голова
Виконавець: Вівіч Т.І.

тон

грн.

у нат.вир.

А.П. Глущенко

2 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

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

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»:
1.1. до додатку 2 «Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік» відповідно до
додатку 1 до цього рішення (додається);
1.2. до додатку 3 «Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари на 2017 рік»
відповідно додатку 2 цього рішення (додається).
1.3. до додатку 4 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за
рахунок бюджету розвитку» відповідно до додатку 3 до цього рішення (додається);
1.4. до додатку 5 «Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2017 році» відповідно до додатку 4 цього рішення (додається).
2 Затвердити розпорядження виконавчого комітету (апарату) міської ради від
04.08.2017 року № 135-р «Про внесення змін до рішення міської ради від 09.06.2017 р. № 389VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 20.12.2016 року № 252- VII
«Про міський бюджет на 2017 рік» та рішення від 30.06.2017 р. № 413- VII «Про внесення
змін і доповнень до рішення міської ради від 20.12.2016 року № 252- VII «Про міський
бюджет на 2017 рік:
2.1. до додатку 2 «Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік» рішення міської
ради від 09.06.2017 р. № 389- VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від
20.12.2016 року № 252- VII «Про міський бюджет на 2017 рік» відповідно до додатку 5 до
цього рішення (додається);
;
2.2. до додатку 2 «Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік» рішення міської
ради від 30.06.2017 р. № 413 - VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від
20.12.2016 року № 252- VII «Про міський бюджет на 2017 рік» відповідно до додатку 6 до
цього рішення (додається).
3. Затвердити розпорядження виконавчого комітету (апарату) міської ради від
10.08.2017 року № 142-р «Про внесення змін до розпису міського бюджету на 2017 рік»:

3.1. до розпису доходів міського бюджету на 2017 рік відповідно додатку 7 до цього
рішення (додається);
3.2. до розпису видатків міського бюджету на 2017 рік відповідно до додатку 8 до
цього рішення (додається);
3.3. до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку відповідно додатку 9 до цього рішення (додається).
4. Виділити кошти в сумі 2 000 грн. учаснику АТО, мешканцю м. Татарбунари Гоженку
Роману Степановичу на розробку проекту землеустрою.
5. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу на лікування мешканці м.
Татарбунари Телятник Тетяні Генадіївні в сумі 3 000 грн.
6. Визнати замовником робіт
-по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Центральної від перехрестя з вул.
Горького до буд. № 60 в м. Татарбунари Одеської області;
- по капітальному ремонту пішохідної доріжки по вулиці Колісніченко в місті Татарбунари
Одеської області;
- по капітальному ремонту пішохідної доріжки по вулиці Шкільна в місті Татарбунари
Одеської області комунальне підприємство "Бессарабія" та укласти з ним відповідний договір.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету, фінансів та управління майном.

Проект рішення підготовлено відділом
бухгалтерського
обліку
виконавчого
комітету (апарату) міської ради

Додаток № 1
до рішення міської ради від __.09. 2017р. № __-VІІ

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків міського бюджету на 2017 рік
грн.
Загальний фонд

Код
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС

1
0100

Код КФК

2

Найменування
головного
розпорядника,
відповідального
виконавця,
бюджетної
програми або
напряму видатків
згідно з типовою
відомчою/ТПКВК
МБ /
ТКВКБМС

Спеціальний фонд

з них

Всього

видатки
спожива
ння

з них

оплата
праці

комунал
ьні
послуги
та
енергон
осії

7

3

4

5

6

Державне
управління

106197,
00

106197,0
0

100000,
00

видат
ки
розви
тку

Всього

видатки
спожив
ання

8

9

10

з них

опла
та
прац
і

комунал
ьні
послуги
та
енергон
осії

11

12

видатки
розвитк
у

13

бюдж
ет
розви
тку

14

з них
капіталь
ні
видатки
за
рахунок
кош-тів,
що передаються
із
загально
го фонду
до
бюджет
у
розвитку
15

Разом

16
106197,00

0170

111

106197,
00

106197,0
0

100000,
00

185000,
00
185000,
00

185000,0
0
185000,0
0

132000,
00
132000,
00

Ясла садок
"Незабудка"

168500,
00

168500,0
0

132000,
00

Ясла садок
"Колосок"

16500,0
0

16500,00

Освіта

1000
1010

Організаційне,
інформаційноаналітичне та
матеріальнотехнічне
забезпечення
діяльності обласної
ради, районної
ради, районної у
місті ради (у разі її
створення), міської,
селищної, сільської
ради

0910

Дошкільна освіта

106197,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,
00
50000,
00

50000,00

235000,00

50000,00

235000,00

у тому числі

5000

5062

810

50000,
00

50000,00

13500
0,00

135000,0
0

13500
0,00

135000,0
0

218500,00

16500,00

Фізична культура
і спорт

135000,00

135000,0
0

Підтримка спорту
вищих досягнень та
організацій, які
здійснюють
фізкультурноспортивну
діяльність в регіоні

135000,00

135000,0
0

135000,00

135000,00

6 000

6 052

6 060

Житловокомунальне
господарство

365586,
00

365586,0
0

717132,00

717132,0
0

71713
2,00

717132,0
0

351546,00

Забезпечення
функціонування
водопровідноканалізаційного
господарства

383586,
00

383586,0
0

470000,00

470000,0
0

47000
0,00

470000,0
0

-86414,00

в т. ч. КП
"Водопостачальник
"

383586,
00

383586,0
0

470000,00

470000,0
0

47000
0,00

470000,0
0

-86414,00

Благоустрій
міст,сіл, селищ

18000,0
0

-18000,00

247132,00

247132,0
0

24713
2,00

247132,0
0

265132,00

32569,00

32569,00

32569,00

32569,00

497701,00

497701,0
0

32569,
00
49770
1,00

497701,0
0

497701,00

218000,00

218000,0
0

21800
0,00

218000,0
0

200000,00

48000,00

48000,00

48000,
00

48000,00

48000,00

620

620
в тому числі:
виконком
УМКВ ЗБМ
КП "Бесарабія"
Будівництво

6 300

18000,0
0

-18000,00

Реалізація заходів
щодо
інвестиційного
розвитку територій
6 310

48000,00

48000,00

48000,0
0

48000,0
0

48000,00

48000,00

48000,00

48000,0
0

48000,0
0

48000,00

490
в тому числі:
Виконком
Транспорт,
дорожнє
господарство,
зв'язок,телекомун
ікації та
інформатика

136580,
00

136580,0
0

-9231,00

-9231,00

9231,00

9231,00

127349,00

Утримання та
розвиток
інфраструктури
доріг

136580,
00

136580,0
0

-9231,00

-9231,00

9231,00

9231,00

127349,00

в т. ч. виконком

136580,
00

136580,0
0

-9231,00

-9231,00

9231,00

9231,00

127349,00

Правоохоронна
діяльність та
забезпечення
безпеки держави

-40000,00

40000,00

40000,0
0

40000,0
0

-40000,00

Інші правоохоронні
заходи і заклади

-40000,00

40000,00

40000,0
0

40000,0
0

-40000,00

6 600

6 650

7 000

7 100

456

Видатки не
віднесені до
основних груп

8 000
8 800

180

10000,0
0

10000,00

10000,00

Інші субвенції

10000,0
0

10000,00

10000,00

Субвенція
районному
бюджету на
придбання
плафонів будинку
дитячої та
юнацької творчості
для кабінету № 17
(2 000 грн.) та
придбання
комплекту меблів
для кабінету № 15
(3 000 грн.)

5000,00

5000,00

5000,00

Субвенція
районному
бюджету для
придбання
матеріалів на
обладнання
дитячого
відділення КЗ
«Татарбунарська
центральна
районна лікарня»

5000,00

5000,00

5000,00

803363,
00

803363,0
0

ВСЬОГО
ВИДАТКІВ
Міський голова
Виконавець

Лютикова Л.С.

238197,
00

803363,00

803363,0
0

803363,
00

А.П.Глущенко

803363,
00

Додаток № 2
до рішення міської ради від ___.09.2017 № __-VІІ
Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари на 2017 рік
грн.
Спеціальний фонд
Код

Назва

Загальний фонд

3

4

в т.ч.
бюджет
розвитку
5

803363,00
803363,00

-803363,00

-803363,00

-803363,00

-803363,00

Разом
1

2

200000
208000

Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни залишку коштів бюджету

208100

На початок періоду

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку спеціального фонду

803363,00

-803363,00

-803363,00

Всього за типом кредитора

803363,00

-803363,00

-803363,00

600000

Фінансування за активними операціями

803363,00

-803363,00

-803363,00

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

803363,00

-803363,00

-803363,00

602100

На початок періоду

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку спеціального фонду

803363,00

-803363,00

-803363,00

Всього за типом боргового забов'язання

803363,00

-803363,00

-803363,00

205100

Міський голова
Виконавець:

Лютикова Л.С.

А.П.Глущенко

Разом

6

Додаток № 3
до рішення міської ради від __.09.2017
№___ -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

1

2

3

4

5

1000

Освіта

1010/3132
5000
5062/3110

6000
6052/3210
6052/3210

6060/3132
6060/3110

Дошкільна освіта
Фізична культура і спорт
Підтримка спорту вищих
досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурноспортивну діяльність в регіоні
Житлово-комунальне
господарство

Всього
видатків
на
завершен
ня
будівниц
тва
об’єктів
на
майбутні
роки
6

грн.

Разом видатків на
поточний рік

7
50000,00

Капітальний ремонт будівлі яслів КЗ
"ДНЗ (ясла-садок) № 1 "Незабудка" КТ
Татарбунарської міської ради Одеської
області" (ясла-садок "Незабудка")

50000,00
-135000,00

Придбання вуличних спортивних
тринажерів на стадіон "Колос"

-135000,00

-717132,00
Придбання мусоровоза для КП
"Водопостачальник"
Придбання компресора (КП
"Водопостачальник")
Капітальний ремонт, комплексний
благоустрій прилеглої території до
дитячого майданчика за адресою: м.
Татарбунари, Одеська обл. (Виконком)
Придбання остановок (УМКВ)

-600000,00
130000,00

32569,00
-34000,00

Капітальний ремонт пішохідної
доріжки по вулиці Трудова в місті
Татарбунари Одеської області (УМКВ
ЗБМ)
Капітальний ремонт пішохідної
доріжки по вулиці Колісніченко в місті
Татарбунари Одеської області (УМКВ
ЗБМ)
Капітальний ремонт пішохідної
доріжки по вулиці Шкільна в місті
Татарбунари Одеської області (УМКВ
ЗБМ)

6060/3132

6060/3132

6060/3132

Капітальний ремонт зовнішнього
електропостачання вуличного
освітлення в м. Татарбунари (УМКВ)
Придбання 2 комп'юторів (КП
"Бесарабія")
Будівництво пішохідної доріжки по
вулиці Колісніченко в місті
Татарбунари Одеської області (КП
Бесарабія)
Капітальний ремонт пішохідної
доріжки по вулиці Шкільна в місті
Татарбунари Одеської області (КП
Бесарабія)

6060/3132
6060/3210

6060/3210

6060/3210
6300

6310/3122
6600

6650/3132

6650/3210

Будівництво

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

Проведення експертизи проекту
будівництва: Реконструкція майнового
комплексу стадіону «Колос» м.
Татарбунари Одеської обл. (Виконком)

-180000,00

-100000,00

-100000,00

-83701,00
18000,00

100000,00

100000,00
48000,00

48000,00

-9231,00
Капітальний ремонт площі по вулиці
Центральній в м. Татарбунари
Одеської області
Капітальний ремонт вулиці
Центральної від перехрестя з вул.
Горького до буд. № 60 в м.

-9231,00

-111234,00

6650/3210

7100

Інші правоохоронні заходи і
заклади
7100/3110
РАЗОМ ВИДАТКІВ
Міський голова

Виконавець:

Лютикова Л.С.

Татарбунари Одеської області (КП
Бесарабія")
Капітальний ремонт дорожнього
покриття вулиці Центральної від
перехрестя з вул. Горького до буд. №
60 в м. Татарбунари Одеської області
(КП Бесарабія")

111234,00
-40000,00

Придбання 10 камер відеонагляду

-40000,00
-803363,00
А.П. Глущенко

Додаток № 4
міської ради
від ________.2017 № ______-VІІ

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

КФК

5062

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
Інші правоохоронні заходи і заклади

7100
ВСЬОГО ВИДАТКІВ
Виконавець

Міський голова
Лютикова Л.С.

Найменування
місцевої
(регіональної)
програми

Розвиток
футболу в м.
Татарбунари
Місцева
програма
"Правопорядок"

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

-135 000

Разом
загальний та
спеціальний
фонди

-135 000,00

-40 000
-40 000,00
-175000,00

-175000,00
А.П.Глущенко

Додаток 5
до рішення міської ради
від __________2017 р.
№ ______
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків міського бюджету на 2017 рік відповідно рішення міської ради від 09.06.2017 р. № 389- VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 20.12.2016 року № 252- VII
«Про міський бюджет на 2017 рік»
грн.
Загальний фонд

Код
ТПКВК
МБ/ТКВ
КБМС

1

Код КФК

2

Найменування
головного
розпорядника,
відповідального
виконавця, бюджетної
програми або напряму
видатків
згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

3
Субвенція районному
бюджету на
придбання піску
Татарбунарській НВК
"ЗОШ І-ІІІ ступенівгімназія"
Субвенція районному
бюджету на
придбання піску
Татарбунарській ЗОШ
І-ІІ ступенів ім.
В.З.Тура
ВСЬОГО ВИДАТКІВ

Спеціальний фонд

з них

Всього

4

видатки
споживан
ня

5

-3000,00

-3000,00

3000,00

3000,00

з них

видатки
розвитку
оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

6

7

8

Всього

9

видатки
споживання

10

з них

оплата
праці

комуналь
ні
послуги
та
енергоно
сії

11

12

видатки
розвитк
у

13

бюдж
ет
розви
тку

14

з них
капітал
ьні
видатки
за
рахунок
кош-тів,
що передаються
із
загально
го фонду
до
бюдже
ту
розвитк
у
15

Разом

16

3000,00

3000,00

Додаток 6
до рішення міської ради
від ___________________2017 р.
№ __________
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків міського бюджету на 2017 рік відповідно рішення міської ради від 30.06.2017 р. № 413 - VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 20.12.2016 року № 252- VII
«Про міський бюджет на 2017 рік»
грн.
Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Код
ТПКВКМБ
/ТКВКБМ
С

Код
КФК

Найменування
головного
розпорядника,
відповідального
виконавця,
бюджетної
програми або
напряму видатків
згідно з типовою
відомчою/ТПКВКМ
Б/
ТКВКБМС

1

2

3

Всього

видатки
споживання

4

5

з них

оплата
праці

комунал
ьні
послуги
та
енергон
осії

6

7

з них

видатки
розвитку

Всьог
о

видатки
споживання

оплат
а
праці

комун
альні
послу
ги та
енерг
оносії

8

9

10

11

12

видатки
розвитку

13

бюджет
розвитк
у

14

з них
капіт
альні
видат
ки за
рахун
ок
коштів,
що
передают
ься із
загаль
ного
фонду
до
бюдж
ету
розви
тку
15

Разом

16

Субвенція
районному бюджету
на придбання
матеріалів для
поточного ремонту
класу
Татарбунарській
НВК "ЗОШ І-ІІІ
ступенів-гімназія"
Субвенція
районному бюджету
на придбання
матеріалів для
обладнання класу в
Татарбунарській
НВК "ЗОШ І-ІІІ
ступенів-гімназія"
ВСЬОГО
ВИДАТКІВ

-6000,00

-6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,0
0

Додаток 7
до рішення міської ради
від ___.2017 року
№ _________
Зміни до розпису доходів міського бюджету на 2017 рік
грн.
Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Всього

в т.ч. бюджет
розвитку

1

2

3

4

5

6

40000000 Офіційні трансферти

3 708 300,00

3708300,00

3 708 300,00

41000000 Від органів державного управління

3 708 300,00

3708300,00

3 708 300,00

41030000 Субвенції

3 708 300,00

3708300,00

3 708 300,00

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
41034500
соціально-економічного розвитку окремих
територій

3 708 300,00

3708300,00

3 708 300,00

3708300,00

3708300,00

3 708 300,00

Всього доходів
Керуючий справами (секретар) виконкому

Л.В.Коваль

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку

Л.С.Лютикова

Додаток 8
до рішення міської ради
від ______________2017 року
№ __________

Зміни до розпису видатків міського бюджету на 2017 рік
(грн.)
Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

з них:

Код
тимчасової
класифікаці
ї видатків
та
кредитуван
ня місцевих
бюджетів

Найменування коду
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

Всьог
о

поточн
і
видатк
и 2000

оплата праці
з
нарахування
ми 2110-2120

оплата
комунальн
их послуг
та
енергоносії
в 2270

з них:

Всього

поточн
і
видатк
и 2000

оплата праці
з
нарахування
ми 2110-2120

оплата
комунальн
их послуг
та
енергоносії
в 2270

з них:

видатки
розвитку

бюджет
розвитку

з них
капіталь
ні
видатки
за
рахунок
кош-тів,
що передаються
із
загальног
о фонду
до
бюджет
у
розвитку

РАЗОМ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1000

Освіта

7000,0
0

7000,0
0

7000,00

1010

Дошкільна освіта

7000,0
0

7000,0
0

7000,00

3500,0
0

3500,0
0

3500,00

3500,0
0
7000,0
0
7000,0
0

3500,0
0
7000,0
0
7000,0
0

7000,0
0

7000,0
0

у тому числі
я/с "Незабудка"

6000

я/с "Колосок"
Житловокомунаоьне
господарство

6060

Благоустрій міст,
сіл, селищ

3500,00

-7000,00

-7000,00

у тому числі
УМКВ ЗБМ

6300

6310

Будівництво
Реалізація заходів
щодо
інвестиційного
розвитку
територій
в т. ч. КП
"Бесарабія"
Всього видатків

-7000,00

3708300,
00

3708300,
00

3708300,
00

3708300,
00

3708300,
00
3708300,
00

3708300,
00
3708300,
00

3708300,
00
3708300,
00

3708300,
00
3708300,
00

3708300,
00

3708300,
00

3708300,
00

3708300,
00

Додаток 9
до рішення міської ради
від ______________2017 р.
№

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
Код тимчасової
відомчої
класифікації
видатків

Назва головного
розпорядника коштів

Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Найменування коду
тимчасової класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

150000

Будівництво

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації;тощо

РАЗОМ ВИДАТКІВ

Відсоток завершеності
об’єктів на майбутні
роки

Всього
видатків на
завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

РАЗОМ
видатків на
поточний рік

3708300,00
Будівництво водонапірної насосної
станції за адресою вул. Степова, буд. № 6
м. Татарбунари, Одеської області

6310/3122

Загальний
обсяг
фінансування
будівництва

3708300,00

3708300,00

3 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про передачу в оренду нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади
м. Татарбунари
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розглянувши лист Татарбунарської районної державної адміністрації, Татарбунарська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренду без проведення конкурсу Татарбунарській районній державній
адміністрації приміщення № 4, 5, 14, 15 на II поверсі будівлі, що розташована за адресою м.
Татарбунари вул. Центральна, 36 строком на 1 рік з 01.08.2017 року.
2. Розмір орендної плати встановити в сумі 1 грн. на рік.
3. Татарбунарській районній державній адміністрації відшкодовувати витрати на утримання
своїх приміщень згідно наданих виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради
розрахунків.
4. Укласти в установленому порядку договори оренди нежитлового приміщення комунальної
власності територіальної громади м. Татарбунари згідно з пунктом 1 цього рішення (зразок
договору додаться).
6. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету,
фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку.

Проект рішення підготовлено головним спеціалістом- юристом Татарбунарської
міської ради

м. Татарбунари

ДОГОВІР ОРЕНДИ
комунального майна

____ ____________20___ року

_________________________________, в особі _________________________, діючого на підставі
________________________________________________________________________________________
___ (далі - Орендодавець), з однієї сторони, та

що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрації від
____________________року серія ____№ __________ в особі
надалі –
Орендар) з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:
1. Предмет Договору
1.1 Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме
індивідуально визначене майно приміщення будівлі, площею ______., що розташоване за
адресою м.Татарбунари вул. Центральна,_____. Майно передається в оренду з метою
використання під розміщення громадської організації.
2.Умови передачі та повернення орендованого майна
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі,
але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна.
2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це
майно. Власником орендованого майна залишається територіальна громада міста
Татарбунари, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3 Передача майна в оренду здійснюється за балансовою вартістю, визначеною в акті
прийому – передачі цього майна
2.4. У разі припинення цього Договору майно повертається Орендарем Орендодавцю.
Орендар повертає майно Орендодавцю аналогічно порядку, встановленому при передачі
майна Орендарю цим Договором.
Вартість майна, що повертається Орендарем Орендодавцю, визначається на підставі Акта
оцінки складеного за даними інвентаризації майна на момент припинення договору оренди,
звіреного з Актом прийому – передачі майна в оренду.
Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта
приймання-передачі. Обов’язок по складанню акта приймання – передачі покладається на
сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.
2.5. Якщо Орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його знищення , він
повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або знищення
майна сталися не з його вини.
Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця поліпшення
орендованого майна, що неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди,
Орендодавець компенсує йому вказані засоби.
Поліпшення майна, якщо вони можуть бути відділені від майна без заподіяння йому
шкоди, Орендар може лишити за собою.
Вартість поліпшень орендованого майна, проведених Орендарем без згоди Орендодавця,
що неможливо відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягають.
3.Орендна плата
3.1. Орендна плата становить за місяць оренди –
грн. на рік
Орендна плата сплачується на рахунок міської ради в ОПЄРВ УДКСУ у Татарбунарському
районі у Одеській області, МФО __________, р\р ________________, одержувач – місцевий
бюджет, призначення платежу – орендна плата, код ______________. Копія платіжного
доручення з відміткою банку про сплату надсилається Орендарем Орендодавцеві .
3.2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування
розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.
3.3. Розмір орендної плати може бути змінений за згодою сторін. Розмір орендної плати може
бути переглянуто на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін
централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України

3.4. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету міської ради , підлягає в
установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.
3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і
стягується до бюджету відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені, в
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від
суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи
день оплати.
4.Використання амортизаційних відрахувань
4.1 Амортизаційні відрахування нараховуються та використовуються згідно чинного
законодавства.
4.2 Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є
власністю Орендодавця.
5. Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно, нежитлове приміщення, відповідно до його
призначення, умов цього Договору.
5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню,
здійснювати заходи протипожежної безпеки.
5.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого
Майна.
5.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не
менше ніж на його балансову вартість на користь Орендодавця, в порядку, визначеному
законодавством. Копію страхового полісу надати Орендодавцю.
5.6. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване Майно
у належному стані з урахуванням фізичного зносу.
5.7 Укласти договори щодо надання комунальних послуг і утримання об’єкту оренди або
договори на відшкодування комунальних послуг з балансоутримувачем.
6. Права Орендаря
Орендар має право:
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього
Договору.
6.2. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, здійснювати його
поліпшення, проводити його реконструкцію .
6.3..Після припинення Договору внаслідок закінчення терміну його дії Орендар, який
належним чином виконував свої обов`язки, має переважне право, за інших рівних умов, на
продовження Договору на новий термін.
7. Обов'язки Орендодавця
Орендодавець зобов'язується:
7.1. Передати Орендарю в оренду майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі,
який підписується одночасно з цим договором.
7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим майном на
умовах цього Договору.
7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору, переукласти
цей Договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо останній згоден стати
Орендарем.
8. Права Орендодавця
Орендодавець має право:
8.1. Контролювати наявність, стан, напрями використання майна, переданого в оренду за
Договором.
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі
погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання
Орендарем умов цього Договору за погодженням Органу управління .
9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором
9.1. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за
зобов'язаннями Орендодавця.
9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно з Договором та чинним законодавством України.

9.3. Спори і суперечки, які виникають у ході виконання цього Договору або у зв'язку з ним,
вирішуються за згодою сторін. Якщо не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в
судовому порядку.
10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
10.1. Договір укладено на років з
до
включно.
10.2. Умови договору зберігають силу протягом всього терміну дії.
10.3. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.
10.4. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору можливо за згодою сторін. Зміни та
доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх
подання до розгляду іншою стороною.
10.5. За вимогою однієї із сторін договір оренди може бути розірвано достроково по рішенню
суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
10.6. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване
Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього
Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його
правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.
10.7 Договір оренди припиняється в разі:
закінчення терміну договору оренди;
банкрутства Орендаря;
гибелі об`єкта оренди;
угоди сторін про розірвання договору або рішення суду;
- інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
10.8. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентується чинним
законодавством.
10.9. Договір складено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по
одному примірнику для Орендодавця і Орендаря.
11. Додатки
Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.
До договору додається:
- розрахунок орендної плати
- акт прийому-передачі
Договір підписали
12.Реквізити та юридичні адреси сторін
„Орган управління ”

Татарбунарська міська рада
Татарбунарського району Одеської області
м.Татарбунари, вул. Котовського,18,
Татарбунарського району
Ідент код 04527371
р/р__________________________
____________________________
_______________________ А.П.Глущенко
М.П.

„Орендар ”

_________________
_________________________________
____________________________________
________________________
М.П.
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УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про відшкодування матеріальної шкоди
Онофрей Ігорю Васильовичу, мешканцю
м. Калуш Івано-Франківської області
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей
1166, 1173 ЦК України, статті 10, 20, 25, 28 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», враховуючи главу 2 п.2.6 п.п. 9 Інструкції щодо застосування економічної
класифікації видатків бюджету затвердженої наказом міністерства фінансів України від
27.03.2012 року за № 456/20769, рішення Татарбунарського районного суду від 18.17.2017
року, справа № 515/726/17, звіт № 895/1061 про незалежну оцінку матеріальної шкоди, з
метою виконання рішення Татарбунарського районного суду, Татарбунарська міська рада,
ВИРІШИЛА:
1. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради, відшкодувати Онофрею Ігорю
Васильовичу, 13.01.1985 року народження, мешканцю м. Калуш Івано-Франківської області,
матеріальну шкоду в сумі 18 775 (вісімнадцять тисяч сімсот сімдесят п’ять ) грн.. 85 коп. та
судовий збір в суммі 640 (шістсот сорок) грн..
2. Затвердити звіт № 895/1061 про незалежну оцінку матеріальної шкоди, вчинено
власнику транспортного засобу - легкового автомобілю PEUGEOT EXPER, реєстраційний
номер АО 6436 ВІ, 2007 року, Онофрею І.В., мешканцю м. Калуш, Івано-Франківської області
в сумі 18 775 (вісімнадцять тисяч сімсот сімдесят п’ять ) грн.. 85 коп.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету, фінансів та управління майном.

Проект рішення підготовлено головним спеціалістом- юристом Татарбунарської
міської ради
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УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення доповнень до
рішення міської ради
від 20.11.2016 року № 254-VII
«Про затвердження міської програми
культурно-масових та мистецьких заходів на 2017 рік»
Керуючись п.41 статті 26, частино 1 статті 59 Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань законності,
правопорядку, депутатської етики та вирішення питання об’єднання територіальних громад,
та соціальних питань, з метою забезпечення напрямків діяльності, раціонального
використання та гармонійного функціонування об’єктів культурної спадщини,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення в додаток до рішення міської ради від 20.11.2016 року № 254-VII
«Про затвердження міської програми культурно-масових та мистецьких заходів на 2017
рік»: доповнити частину 2 «Очікуванні результати виконання Програми» підпунктом
1.1 «забезпечити збереження історико-культурної спадщини», згідно з додатком
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань законності,
правопорядку, депутатської етики та вирішення питання об’єднання територіальних
громад, та соціальних питань.

Проект рішення підготовлено головним спеціалістом- юристом Татарбунарської
міської ради

Додаток
від 09. 2017 р. № 1
1.1.Напрями діяльності та заходи з збереження історико-культурної спадщини
міста Татарбунари на 2017 рік.
№ Перелік
з/ об’єктів
п культурної
спадщини
1.

Пам’ятка
археології
місцевого
значення
«Татарбунар
ська
фортеця»

Кількість
/од./

1

Міський голова

Перелік
заходів
Програми

Строк
викона
ння

Інвентариз 2017
ація та
електронна
паспортиза
ція,
проведення
обстеження
стану
пам’ятки з
метою
визначення
проведення
дослідних
та
консерваці
йних робіт

Виконавці

Джерела
фінансува
ння

Орієнтова
ні
обсяги
фінансува
-ння

Очікувани
й
результат

Виконавчий
комітет

Місцевий
бюджет

В межах
проектнокошторис
ної
документа
ції

Перевірка
стану,
фотофіксац
ія,
складання
облікової
документа
ції та
охоронних
договорів,
першочерг
ові
дослідні,
реставраці
йні та
консерваці
йні роботи

А.П. Глущенко
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УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянки Руденко Ірини
Дмитрівни
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 та подані документи громадянки Руденко Ірини Дмитрівни,
що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Руденко Ірині Дмитрівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: м. Татарбунари, вул. Покровська, будинок 7. Площа земельної ділянки 0,1000 га,
кадастровий номер 5125010100:02:003:0163.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Руденко Ірині
Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Покровська, будинок 7. Площа
земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:0163.
3.Зобов`язати Руденко Ірину Дмитрівну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради
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УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянки Іванченко
Світлани Володимирівни
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 та подані документи громадянки Іванченко Світлани
Володимирівни, що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Іванченко Світлані Володимирівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Молодіжна, будинок 2. Площа
земельної ділянки 0,0692 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1178.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Іванченко Світлані
Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Молодіжна, будинок 2.
Площа земельної ділянки 0,0692 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1178.
3.Зобов`язати Іванченко Світлану Володимирівну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

8 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянина Бондарюка
Володимира Володимировича
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 та подані документи громадянина Бондарюка Володимира
Володимировича, що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Бондарюку Володимиру Володимировичу
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 2-а. Площа земельної
ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1190.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Бондарюку
Володимиру Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул.
Миру, будинок 2-а. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:002:1190.
3.Зобов`язати Бондарюка Володимира Володимировича:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

9 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянки Кожухарь Раїси
Дем’янівни
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 та подані документи громадянки Кожухарь Раїси
Дем’янівни, що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Кожухарь Раїсі Дем’янівні для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 27. Площа земельної ділянки 0,0653 га,
кадастровий номер 5125010100:02:003:1192.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Кожухарь Раїсі
Дем’янівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 27. Площа
земельної ділянки 0,0653 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1192.
3.Зобов`язати Кожухарь Раїсу Дем’янівну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

10 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянина Руденка Миколи
Васильовича
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 та подані документи громадянина Руденка Миколи
Васильовича, що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Руденку Миколі Васильовичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 38. Площа земельної
ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0212.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Руденку Миколі
Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 38. Площа
земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0212.
3.Зобов`язати Руденка Миколу Васильовича:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

11 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості), для передачі безоплатно у власність в м.
Татарбунари за заявами гр. Сімонова Ігоря Михайловича та
Сімонової Олени Олександрівни
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 заяви та подані документи гр. Сімонова Ігоря Михайловича та
Сімонової Олени Олександрівни, що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Сімонову Ігорю Михайловичу та гр.
Сімоновій Олені Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул.
Затишна, будинок 60. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:005:1205.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну сумісну власність гр.
Сімонову Ігорю Михайловичу та гр. Сімоновій Олені Олександрівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: м. Татарбунари, вул. Затишна, будинок 60. Площа земельної ділянки 0,1000 га,
кадастровий номер 5125010100:02:005:1205.
3.Зобов`язати Сімонова Ігоря Михайловича та гр. Сімонову Олену Олександрівну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

12 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянки Сивоконь
Людмили Порфиріївни
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 та подані документи громадянки Сивоконь Людмили
Порфиріївни, що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Сивоконь Людмилі Порфиріївні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 96. Площа
земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1191.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Сивоконь Людмилі
Порфиріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 96.
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1191.
3.Зобов`язати Сивоконь Людмилу Порфиріївну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

13 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянки Слайко Ольги
В’ячеславівни
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 та подані документи громадянки Слайко Ольги
В’ячеславівни, що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Слайко Ользі В’ячеславівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 44. Площа
земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0215.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Слайко Ользі
В’ячеславівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 44.
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0215.
3.Зобов`язати Слайко Ольгу В’ячеславівну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

14 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянки Варченко Тетяни
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 та подані документи громадянки Варченко Тетяни Петрівни,
що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Варченко Тетяні Петрівні для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 5. Площа земельної ділянки 0,0969 га,
кадастровий номер 5125010100:02:004:0283.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Варченко Тетяні
Петрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 5.
Площа земельної ділянки 0,0969 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0283.
3.Зобов`язати Варченко Тетяну Петрівну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

15 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянина Некраш Сергія
Леонідовича
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 громадянина Некраш Сергія Леонідовича, що мешкає у м.
Татарбунари, подані документи, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Некраш Сергію Леонідовичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 37-в. Площа
земельної ділянки 0,0927 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0214.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Некраш Сергію
Леонідовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 37-а. Площа
земельної ділянки 0,0927 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0214.
3.Зобов`язати Некраш Сергія Леонідовича:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

16 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянки Пишняк Світлани
Степанівни
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 та подані документи громадянки Пишняк Світлани
Степанівни, що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Пишняк Світлані Степанівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 131. Площа
земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1204.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Пишняк Світлані
Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 13,
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1204.
3.Зобов`язати Пишняк Світлану Степанівну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

17 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянки Барбанягри Лідії
Іванівни
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 та подані документи громадянки Барбанягри Лідії Іванівни,
що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Барбанягрі Лідії Іванівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 43. Площа земельної ділянки 0,1000 га,
кадастровий номер 5125010100:02:001:0213.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Барбанягрі Лідії
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 43. площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0213.
3.Зобов`язати Барбанягру Лідію Іванівну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

18 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянки Палійчук
Валентини Дмитрівни
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 та подані документи громадянки Палійчук Валентини
Дмитрівни, що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Палійчук Валентині Дмитрівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 43-а. Площа
земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1191.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Палійчук Валентині
Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 43-а,
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1191.
3.Зобов`язати Палійчук Валентину Дмитрівну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

19 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянки Марченко Віри
Василівни
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 та подані документи громадянки Марченко Віри Василівни,
що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Марченко Вірі Василівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: м. Татарбунари, вул. Перемоги, будинок 7. Площа земельної ділянки 0,0617 га,
кадастровий номер 5125010100:02:003:1189.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Марченко Вірі
Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Перемоги, будинок 7, з
площею земельної ділянки 0,0617 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1189.
3.Зобов`язати Марченко Віру Василівну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

20 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянина Кіосака Сергія
Павловича
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 та подані документи громадянина Кіосака Сергія Павловича,
що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Кіосаку Сергію Павловичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Покровська, будинок 8. Площа
земельної ділянки 0,0860 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1193.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Кіосаку Сергію
Павловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Покровська, будинок 8,
площею земельної ділянки 0,0860 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1193.
3.Зобов`язати Кіосака Сергія Павловича:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

21 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянина Карамаврова
Георгія Георгійовича
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 та подані документи громадянина Карамаврова Георгія
Георгійовича, що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Карамаврову Георгію Георгійовичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Скальська, будинок
2-в. Площа земельної ділянки 0,0777 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1194.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Карамаврову Георгію
Георгійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Скальська,
будинок 2-в, з площею земельної ділянки 0,0777 га, з кадастровим номером
5125010100:02:003:1194.
3.Зобов`язати Карамаврова Георгія Георгійовича:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

22 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі
безоплатно у власність в м. Татарбунари за заявою
громадянина Гєрбєя Анатолія Івановича
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 та подані документи громадянина Гєрбєя Анатолія
Івановича, що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Гєрбєю Анатолію Івановичу, для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки,
будинок 73. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1196.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Гєрбєю Анатолію
Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Лесі
Українки, будинок 73, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером
5125010100:02:003:1196.
3.Зобов`язати Гєрбєя Анатолія Івановича:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

23 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянки Табачок Ганни
Пилипівни
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 та подані документи громадянки Табачок Ганни Пилипівни,
що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Табачок Ганні Пилипівні, для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 4. Площа земельної
ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1195.
2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Табачок Ганні
Пилипівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Бесарабська,
будинок 4, площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером
5125010100:02:003:1195.
3.Зобов`язати Табачок Ганну Пилипівну:
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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

24 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про припинення дії договору оренди землі
в м. Татарбунари, за заявою громадянина
Мукієнка Анатолія Семеновича
Відповідно до статей 12, 93, 118 – 124, пункту «а» статті 141 Земельного кодексу України,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розглянувши заяву громадянина Мукієнка Анатолія Семеновича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити дію договору оренди землі гр. Мукієнку Анатолію Семеновичу від
26.12.2016 року № 127, (державна реєстрація від 06.02.2017 року № 33727220) на земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 5125010100:02:002:0165, площею 0,0917
га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 39, за взаємною згодою
сторін у зв’язку з переходом права вланості на нерухоме майно до іншої особи за договором
купівлі – продажу житлового будинку.
2. Зобов’язати гр. Мукієнка Анатолія Семеновича надати на державну реєстрацію
додаткову угоду про припинення договору оренди землі від 26.12.2016 року № 127, (державна
реєстрація від 06.02.2017 року № 33727220).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

25 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі у власність в м. Татарбунари
за заявою громадянина Гуцулюка Василя Олександровича
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 50 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши заяву і подані документи громадянина Гуцулюка Василя
Олександровича, мешканця м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Гуцулюку Василю Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м.
Татарбунари, вул. Вишнева, 44/1. Площа земельної ділянки 0,0482 га, кадастровий номер
5125010100:02:005:1206.
2. Передати гр. Гуцулюку Василю Олександровичу у приватну власність безоплатно
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одесьська область, м. Татарбунари, вул.
Вишнева, 44/1, площею земельної ділянки 0,0482 га, з кадастровим номером
5125010100:02:005:1206.
3. Зобов`язати гр. Гуцулюка Василя Олександровича:
3.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на
земельну ділянку.
3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих
днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

26 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі у власність в м. Татарбунари
за заявою громадянки Войцеховської Наталії Іванівни
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 50 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши заяву та подані документи громадянки Войцеховської Наталії
Іванівни, мешканки м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Войцеховській Наталії Іванівні для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вул. Каштанова, 4-а. Площа земельної ділянки 0,0045 га,
кадастровий номер 5125010100:02:004:0284.
2. Передати гр. Войцеховській Наталії Іванівні у приватну власність безоплатно
земельну ділянку для будівництва індивідуального гаража, за адресою: Одесьська область, м.
Татарбунари, вул. Каштанова, 4-а, площею 0,0045 га, з кадастровим номером
5125010100:02:004:0284.
3. Зобов`язати гр. Войцеховську Наталію Іванівну:
3.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на
земельну ділянку.
3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих
днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

27 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі у власність в м. Татарбунари
за заявою громадянки Бурлаки Валентини Петрівні
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 50 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши заяву та подані документи громадянки Бурлаки Валентини
Петрівні, мешканки м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Бурлаці Валентині Петрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м.
Татарбунари, вул. Лазарівська, 38-а. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:002:0216.
2. Передати гр. Бурлаці Валентині Петрівні у приватну власність безоплатно земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одесьська область, м. Татарбунари, вул.
Лазарівська, 38-а, площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0216.
3. Зобов`язати гр. Бурлаку Валентину Петрівну:
3.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на
земельну ділянку.
3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих
днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

28 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для передачі у
власність в м. Татарбунари за заявою
громадянина
Ільченка
Олександра
Миколайовича
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 50 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши заяву та подані документи громадянина Ільченка Олександра
Миколайовича, мешканця м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Ільченку Олександру Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м.
Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 79. Площа земельної ділянки 0,0743 га, кадастровий
номер 5125010100:02:003:1182.
2. Передати гр. Ільченку Олександру Миколайовичу в оренду строком на 1 (один) рік
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул.
вул. Маяковського, будинок 79, площею 0,0743 га, з кадастровим номером
5125010100:02:003:1182.
3. Зобов`язати гр. Ільченка Олександра Миколайовича:
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.
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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

29 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність в м. Татарбунари за заявою
громадянина Нєстєрова Єгора Олександровича
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», розглянувши заяву та подані
документи громадянина Нєстєрова Єгора Олександровича, мешканця м. Татарбунари,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Нєстєрову Єгору Олександровичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з присвоєнням земельній
ділянці адреси: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Південна, 6-а.
2. Зобов`язати гр. Нєстєрова Єгора Олесандровича надати розроблений проект
землеустрою на затвердження сесії міської ради.
3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

30 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність в м. Татарбунари за заявою
громадянина Урсатій Вадима Миколайовича
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», розглянувши заяву та подані
документи громадянина Урсатій Вадима Миколайовича, мешканця м. Татарбунари,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Урсатій Вадиму Миколайовичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з присвоєнням земельній
ділянці адреси: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Партизанська, 37-а.
2. Зобов`язати гр. Урсатій Вадима Миколайовича надати розроблений проект
землеустрою на затвердження сесії міської ради.
3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

31 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянки
Піштой Світлани Валеріївни
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», розглянувши заяву та подані
документи громадянки Піштой Світлани Валеріївни, мешканки м. Татарбунари,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Піштой Світлані Валеріївни на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з присвоєнням земельній
ділянці адреси: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Відрадна, 10.
2. Зобов`язати гр. Піштой Світлану Валеріївну надати розроблений проект землеустрою
на затвердження сесії міської ради.
3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

32 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність в м. Татарбунари за заявою громадянина
Лисого Михайла Сергійовича
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», розглянувши заяву та подані
документи громадянина Лисого Михайла Сергійовича, мешканця м. Татарбунари,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Лисому Михайлу Сергійовичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для експлуатації і обслуговування
індивідуального гаражу, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки,
будинок 12-а, гараж №3.
2. Зобов`язати гр. Лисого Михайла Сергійовича надати розроблений проект землеустрою
на затвердження сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

33 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність в м. Татарбунари за заявою
громадянина Стоянова Івана Миколайовича
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», розглянувши заяву та подані
документи громадянина Стоянова Івана Миколайовича, мешканця м. Татарбунари,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Стоянову Івану Миколайовичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, будинок 9.
2. Зобов`язати гр. Стоянова Івана Миколайовича надати розроблений проект
землеустрою на затвердження сесії міської ради.
3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

34 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду в м. Татарбунари за клопотанням
Публічного
акціонерного
товариства
«Енергопостачальна компанія Одесаобленерго»
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», розглянувши клопотання та подані
документи ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» (Код ЄДРПОУ 00131713),
юридична адреса: вул.М.Боровського,28-б, м.Одеса, Одеської області, Татарбунарська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Публічному акціонерному товариству «Енергопостачальна компанія
Одесаобленерго» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва та обслуговування
об’єкту енергетичної інфраструктури, орієнтовною площею земельної ділянки 0,0036 га, з
яких 0,0032 га - для трансформаторної підстанції ЩТП10/0,4 кВ, 0,0004 га – для проміжної
опори СВ105-5, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Скальська.
2. Зобов`язати ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» надати розроблений
проект землеустрою на затвердження сесії міської ради.
3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

35 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про поновлення договорів оренди землі в
м.Татарбунари на новий термін за заявами: СФГ
«Агро-Синтез», ФОП Дімогло Руслана Ілліча,
Златова Івана Петровича
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 заяви СФГ «Агро-Синтез», ФОП Дімогло Руслана
Ілліча, громадянина Златова Івана Петровича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Поновити Селянському (фермерському) господарству «Агро-Синтез» дію
договору оренди землі від 31.01.2012 року № 167 на новий термін до 01.08.2018 року на
земельну ділянку комунальної власності з цільовим призначенням для сінокосіння, площею
18,23 га за адресою:Одеська область, м. Татарбунари, район ж/м «Південний-ІІ».
2.
Поновити фізичній особі-підприємцю Дімогло Руслану Іллічу дію договору
оренди землі від 14.12.2006 року, державна реєстрація від 13.06.2007 року № 040753500032, з
кадастровим номером 5125010100:02:004:0246, площею 0,0645 га, терміном до 14.12.2055
року, на земельну ділянку комунальної власності з цільовим призначенням для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (В.03.07), за адресою: Одеська область, Татарбунарський
район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, буд.17-а.
3.
Поновити гр. Златову Івану Петровичу дію договору оренди землі від 04.04.2005
року № б/н на новий термін до 01.08.2018 року на земельну ділянку комунальної власності з
цільовим призначенням для сінокосіння, площею 3,25 га за адресою:Одеська область, м.
Татарбунари, на розі вулиць Івана Кожедуба – Польова.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та
охорони навколишнього середовища.

Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та
зборів виконавчого комітету (апарату) міської ради

36 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:004:0082 для
укладання договору купівлі – продажу цієї земельної ділянки,
за заявою товариства з обмеженою відповідальністю
«АГРОВЕТСЕРВІС».
Відповідно до статей 12, 128, 134, 135 Земельного кодексу України, пункту 30,34,43 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕТСЕРВІС», мешканця м.Татарбунари,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Замовити експертну грошову оцінку для укладання договору купівлі-продажу
земельної ділянки несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для для
експлуатації та обслуговування комплексу ветаптеки, з кадастровим номером
5125010100:02:004:0082, загальною площею 0,0352 га, на якій є комплекс будівель, що
належать товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕТСЕРВІС», за адресою: вул.
Соборна, буд.14, м. Татарбунари, Одеської області.
2. Зобовязати товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕТСЕРВІС»
протягом 1(одного) місяця з дня прийняття цього рішення укласти з міською радою, в особі
міського голови А.П.Глущенка або уповноваженої ним особи, договір про оплату авансового
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, зазначеної у пункті 1, в розмірі 20
(Двадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка становить
станом на 01.01.2017 року 245222 (Двісті сорок п’ять тисяч двісті двадцять два) гривень 04
копійок.
3. Сума авансового внеску у розмірі 49044 (Сорок дев’ять тисяч сорок чотири) гривні
41 копійка сплачується товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕТСЕРВІС» на
рахунок Татарбунарської міської ради, зазначений у договірі про оплату авансового внеску, і
зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення
договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.
4. У зв’язку з введенням мораторію на продаж земель комунальної власності в
м.Татарбунари до 01.11.2017 року пункти 1-3 цього рішення набувають чинності з 02.11.2017
року.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання регулювання
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього
середовища.
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та
зборів виконавчого комітету (апарату) міської ради

37 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дев’ятнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадянина Гуцулюка Павла
Олександровича
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 та подані документи громадянина Гуцулюка Павла
Олександровича, що мешкає у м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Гуцулюку Павлу Олександровичу, для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Партизанська,
будинок 22. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1207.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Гуцулюку Павлу
Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул.
Партизанська, будинок 22, площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером
5125010100:02:005:1207.
3.Зобов`язати Гуцулюка Павла Олександровича:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації 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 цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

