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МАТЕРІАЛИ 
21 сесії 7 скликання 

(засідання сесії 08.12.2017 року о 14.00 
спільне засідання постійних депутатських 

комісії 05.12.2017 о 14.00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Порядок дений  двадцять першої сесії сьомого скликання 

 
1.  Звіт міського голови про діяльність виконавчого органу Татарбунарської міської ради, у    
тому числі про звіт державної регуляторної політики виконавчими органами Татарбунарської 
міської ради. 
2.  Про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року. 
3. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 20.12.2016 року № 252-VIІ «Про 
міський бюджет на 2017 рік» 
4. Про міський бюджет на 2018 рік. 

5. Про затвердження обсягів фінансування міських програм «Милосердя в дії», «Поховання 
померлих безрідних та не відомих громадян», «Оздоровлення дітей м.Татарбунари», «Діти 
м.Татарбунари», «Розвиток футболу м.Татарбунари», «Розвиток шахів та шашок  в  
м.Татарбунари», « Охорона навколишнього середовища», «Правопорядок» на 2018 рік. 
6. Про затвердження  міської програми  культурно-масових та мистецьких заходів на 2018 рік. 

7. Про затвердження структури  виконавчих органів  Татарбунарської міської ради. 

8. Про затвердження штатного розпису КП «Водопостачальник» на 2018 рік.  

9. Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності територіальної 
громади м. Татарбунари. 

10. Про   затвердження   плану  діяльності  з  підготовки  проектів регуляторних актів 

Татарбунарської міської ради на 2018 рік 
11. Про припинення продажу земельних ділянок комунальної власності 
несільськогосподарського призначення в межах м. Татарбунари у 2018 році  
12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
довгострокову оренду в м. Татарбунари за заявою фізичної особи-підприємця Васильця Дмитра 
Івановича 
13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
довгострокову оренду в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи-підприємця Григоренка 
Анатолія Івановича 

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 Кабака Олега Юхимовича 

15. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0025 в м.Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця Варченка 
Андрія Віталійовича 
16. Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1178 в м.Татарбунари, за заявою Кошельника Олександра Анатолійовича 
17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в короткострокову оренду в м. Татарбунари за заявою Збудчак Зінаїди Петрівни  
18. Про припинення дії договору оренди землі на земельну ділянку з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0287 в м. Татарбунари, за заявою Машнер Ольги Валеріївни 
19. Про поновлення дії договору оренди землі на земельну ділянку з кадастровим номером 
5125010100:02:005:0301 в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи – підприємця Марцевої 
Оксани Василівни 
20. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 
21.01.1999 року №14 за заявою Ачкасова Анатолія Івановича. 
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 Сорочан Тетяни Вікторівни. 
22.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  для передачі в оренду в м. Татарбунари, за 
заявою Руденка Олега Валентиновича 
23.   Різне. 

 



 
2 питання порядку денного 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
 

Про підсумки виконання міського  
бюджету за 9 місяців 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 9 
місяців 2017 року» взяти до відома. 
 

2.  Затвердити виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року по доходах з 
урахуванням трансфертів всього в сумі 24 029 474,07 грн., в тому числі по доходам 
загального фонду – 18 080 541,65 грн. та доходам спеціального фонду 5 948 932,42  грн. 
(додаток 1). 

3.   Затвердити виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року по видаткам всього у 
сумі 24 653 840,30 грн., в тому числі  по видаткам загального фонду –15 453 996,06 грн. та 
по видаткам спеціального фонду – 9 199 844,24 грн. (додаток 2). 

 4. Затвердити звіт про споживання електроенергії бюджетними установами міського   
бюджету на суму 564 645,03 грн., звіт про споживання твердого палива бюджетними 
установами міського бюджету на суму 355 195,00 грн., звіт про споживання води 
бюджетними установами міського бюджету на суму 27377,82 грн., звіт про споживання 
природного газу бюджетними установами на суму 10 000,00 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                                                                                           

 
 



        Додаток 1 

        до рішення  міської ради 

        
від  "___" ___ 2017 
року  

        №  ___   
Звіт про виконання доходної частини  міського бюджету за 9 місяців 2017 року за класифікацією доходів 

        грн.   

  Показники 

 
Затверджено 

план з 
урахуванням 

змін 

у тому числі 

Виконано 

у тому числі 

Виконання 
до плану ., 

% 

у тому числі 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Д О Х О Д И                   

10000000 Податкові надходження 
11 085 
314,00 

11 044 
289,00 

41 025,00 
11 011 
367,75 

10 962 
733,39 

48 634,36 99,3 99,3 118,5 

11000000 

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

3 418,00 3 418,00   5 618,00 5 618,00   164,4 164,4   

11020200 
Податок на прибуток 
підприємств 
комун.власності 

3 418,00 3 418,00   5 618,00 5 618,00   164,4 164,4   

14000000 
Внутрішні  податки на 
товари  та послуги  

4 031 067,00 
4 031 

067,00 
  

2 855 
640,13 

2 855 
640,13 

  70,8 70,8   

14040000 

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

1 928 113,00 
1 928 

113,00 
  

853 
350,15 

853 
350,15 

  44,3 44,3   

14020000 
Акцизний податок з 
вироблених в Україні 
підакцизних товарів 

460 000,00 
460 

000,00 
  

429 
281,78 

429 
281,78 

  93,3 93,3   



(продукції) 

14030000 

Акцизний податок з 
ввезених в Україну 
підакцизних товарів 
(продукції) 

1 642 954,00 
1 642 

954,00 
  

1 573 
008,20 

1 573 
008,20 

  95,7 95,7   

18000000 Місцеві податки і збори 7 009 804,00 
7 009 

804,00 
  

8 101 
475,26 

8 101 
475,26 

  115,6 115,6   

18010000 Податок на майно 2 320 747,00 
2 320 

747,00 
  

2 802 
705,00 

2 802 
705,00 

  120,8 120,8   

18010100 

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

100,00 100,00   -21,52 -21,52         

18010200 

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

900,00 900,00   2 805,04 2 805,04   311,7 311,7   

18010300 

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

4 860,00 4 860,00   10 079,14 10 079,14   207,4 207,4   



18010400 

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

10 440,00 10 440,00   12 795,57 12 795,57   122,6 122,6   

18010500 
Земельний податок з 
юридичних осіб 

347 060,00 
347 

060,00 
  

444 
054,58 

444 
054,58 

  127,9 127,9   

18010600 
Орендна плата з 
юридичних осіб 

826 144,00 
826 

144,00 
  

922 
355,97 

922 
355,97 

  111,6 111,6   

18010700 
Земельний податок з 
фізичних осіб 

233 856,00 
233 

856,00 
  

397 
119,37 

397 
119,37 

  169,8 169,8   

18010900 
Орендна плата з фізичних 
осіб 

878 637,00 
878 

637,00 
  

994 
766,85 

994 
766,85 

  113,2 113,2   

18011000 
Транспортний податок з 
фізичних осіб 

                  

18011100 
Транспортний податок з 
юридичних осіб 

18 750,00 18 750,00   18 750,00 18 750,00   100,0 100,0   

18020000 
Збір за місця для 
паркування 
трансп.засобів  

44 880,00 44 880,00   49 312,00 49 312,00   109,9 109,9   

18030000 Туристичний збір 4 196,00 4 196,00   3 375,00 3 375,00   80,4 80,4   

18030200 
Туристичний збір, 
сплачений фізичними 
особами 

4 196,00 4 196,00   3 375,00 3 375,00   80,4 80,4   

18050000 Єдиний податок 4 639 981,00 
4 639 

981,00 
  

5 246 
083,26 

5 246 
083,26 

  113,1 113,1   

18050300 
Єдиний податок з 
юридичних осіб 

614 914,00 
614 

914,00 
  

747 
991,20 

747 
991,20 

  121,6 121,6   



18050400 
Єдиний податок з 
фізичних осіб 

3 461 138,00 
3 461 

138,00 
  

3 875 
716,64 

3 875 
716,64 

  112,0 112,0   

8050500 

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

563 929,00 
563 

929,00 
  

622 
375,42 

622 
375,42 

  110,4 110,4 #ДЕЛ/0! 

19000000 Інші податки та збори 41 025,00   41 025,00 48 634,36   48 634,36 118,5   118,5 

19010000 Екологічний податок 41 025,00   41 025,00 48 634,36   48 634,36 118,5   118,5 

19010100 

Надходження від викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 
стаціонарними 
джерелами забруднення 

27 750,00   27 750,00 42 641,34   42 641,34 153,7   153,7 

19010200 

Надходження від скидів 
забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні 
об'єкти 

2 025,00   2 025,00             

19010300 

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

11 250,00   11 250,00 5 993,02   5 993,02 53,3   53,3 

20000000 
Неподаткові 
надходження 

2 285 355,37 
267 

700,00 
2 017 655,37 

2 549 
642,16 

530 
608,26 

2 019 033,90 111,6 198,2 100,1 



21000000 
Доходи від власності та 
підприєм.діяльності 

3 660,00 3 660,00   9 464,16 9 464,16   258,6 258,6   

21080000 Інші надходження 3 660,00 3 660,00   9 464,16 9 464,16   258,6 258,6   

21081100 
Адміністративні 
штрафи та інші санкції 

3 660,00 3 660,00   9 464,16 9 464,16   258,6 258,6   

22000000 

Адміністративні збори 
та платежі,доходи від 
некомерційної 
господ.діяльності 

255 662,00 
255 

662,00 
  

509 
998,37 

509 
998,37 

  199,5 199,5   

22010000 
Плата за надання 
адміністративних 
послуг 

217 830,00 
217 

830,00 
  

464 
215,31 

464 
215,31 

  213,1 213,1   

22012500 
Плата за надання інших 
адміністративних послуг 

179 110,00 
179 

110,00 
  

370 
815,31 

370 
815,31 

  207,0 207,0   

22012600 

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

38 720,00 38 720,00   93 400,00 93 400,00   241,2 241,2   

22080000 

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

29 912,00 29 912,00   37 311,13 37 311,13   124,7 124,7   

22080400 

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

29 912,00 29 912,00   37 311,13 37 311,13   124,7 124,7   

22090000 Державне мито 7 920,00 7 920,00   8 471,93 8 471,93   107,0 107,0   



22090100 

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

450,00 450,00   634,93 634,93   141,1 141,1   

22090200 
Державне мито, не 
віднесене до інших 
категорій 

      8,50 8,50         

22090400 

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

7 470,00 7 470,00   7 828,50 7 828,50   104,8 104,8   

24000000 
Інші неподаткові 
надходження 

8 378,00 8 378,00   12 631,90 11 145,73 1 486,17       

24060000 Інші надходження                   

24060300 Інші надходження 8 378,00 8 378,00   11 145,73 11 145,73         

24062100 

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

      1 486,17   1 486,17       

24170000 

Надходження коштів 
пайової участі у розвитку 
інфраструктури 
населеного пункту 

                  



25000000 
Власні 
надходж.бюджетних 
установ 

2 017 655,37   2 017 655,37 
2 017 

547,73 
  2 017 547,73 100,0   100,0 

25010000 

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

2 017 655,37   2 017 655,37 
1 976 

029,73 
  1 976 029,73 97,9   97,9 

25010100 

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

565 350,00   565 350,00 
522 

574,36 
  522 574,36 92,4   92,4 

25010200 

Надходження бюджетних 
установ від додаткової 
(господарської) 
діяльності 

1 452 305,37   1 452 305,37 
1 452 

305,37 
  1 452 305,37 100,0   100,0 

25010400             1 150,00       

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 

          41 518,00       



30000000 
Доходи від операцій з 
капіталом 

146 864,00   146 864,00 
172 

964,16 
  172 964,16 117,8   117,8 

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 

146 864,00   146 864,00 
172 

964,16 
  172 964,16 117,8   117,8 

33010000 Кошти від продажу землі  146 864,00   146 864,00 
172 

964,16 
  172 964,16 117,8   117,8 



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 

146 864,00   146 864,00 
172 

964,16 
  172 964,16 117,8   117,8 

  Разом доходів 
13 517 
533,37 

11 311 
989,00 

2 205 544,37 
13 733 
974,07 

11 493 
341,65 

2 240 632,42 101,6 101,6 101,6 

40000000 Офіційні трансферти 
10 295 
500,00 

6 587 
200,00 

3 708 300,00 
10 295 
500,00 

6 587 
200,00 

3 708 300,00 100,0 100,0   

410034500 

Субвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-
єкономічного розвітку 
окремих територій 

1 855 000,00 
1 855 

000,00 
  

1 855 
000,00 

1 855 
000,00 

        

41030000 Субвенції  8 440 500,00 
4 732 

200,00 
3 708 300,00 

8 440 
500,00 

4 732 
200,00 

3 708 300,00 100,0 100,0   

41035000 Інші субвенції 8 440 500,00 
4 732 

200,00 
3 708 300,00 

8 440 
500,00 

4 732 
200,00 

3 708 300,00 100,0 100,0   

  
Всього доходів 

23 813 
033,37 

17 899 
189,00 

5 913 844,37 
24 029 
474,07 

18 080 
541,65 

5 948 932,42 100,9 101,0 100,6 

            
Начальник відділу, головний 
бухгалтер Л.С.Лютикова      

  

          
Виконавець : Лютикова Л.С.          

 
 
 



 
         Додаток  2 
         до рішення міської ради 

         від "___" ____ 2017 р. 

          №____  

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2017 року за функціональною структурою    

                      грн. 

код Найменування 

Затверджен
о план на 
звітний 
період з 

урахування
м змін 

у т.ч. 
План на 
9 місяців 

2011 
року 

(заг.фонд
) 

Касові 
видатк

и 

у т.ч. 

Виконання до 
плану зазвітний 

період , % 

у т.ч. 

загальни
й фонд 

спеціальни
й фонд 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд 

загальни
й фонд, 

% 

спеціаль
ний 

фонд, % 

1 2 3 4 5   7 8 9 10 11 12 

0170 

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

4 574 
578,37 

2 856 
265,00 

1 718 
313,37   

4 256 
146,82 2 676 844,08 

1 579 
302,74 93,04 93,72 91,91 



міської, 
селищної, 
сільської рад 

  в тому числі                     

  

 - оплата праці 
з 
нарахуваннями 

2 445 
600,00 

2 445 
600,00     

2 337 
360,45 2 337 360,45   95,57 95,57   

  

 - оплата 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 50 766,00 50 766,00     

12 
541,80 12 541,80   24,71 24,71   

  
 - капітальні 
видатки 266 008,00   266 008,00   

125 
997,37   125 997,37 47,37   47,37 

  
 натуральна 
форма 

1 452 
305,37   

1 452 
305,37   

1 452 
305,37   

1 452 
305,37 100,00   100,00 

  металобрухт     1 000,00       1 000,00       

1010 
Дошкільна 
освіта 

7 183 
193,05 

6 274 
252,00 908 941,05   

6 527 
585,79 5 890 097,10 637 488,69 90,87 93,88   

  в тому числі                     

  

 - оплата праці 
з 
нарахуваннями 

4 936 
280,00 

4 936 
280,00     

4 730 
382,47 4 730 382,47   95,83 95,83   

   - медикаменти 13 500,00 13 500,00     
4 

425,60 4 425,60   32,78 32,78   

  
 - продукти 
харчування 

1 350 
161,05 

556 
220,00 793 941,05   

978 
350,61 455 851,87 522 498,74 72,46 81,96   

  

 - оплата 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 633 100,00 

633 
100,00     

586 
247,37 586 247,37   92,60 92,60   



  
 - капітальні 
видатки 115 000,00   115 000,00   

114 
989,95   114 989,95 99,99   99,99 

  
натуральна 
форма                     

3000 

Соціальний 
захист та 
соціальне 
забезпечення 473 800,00 

473 
800,00     

395 
776,21 395 776,21   83,53 83,53   

  у тому числі:                     

3160 

Оздоровлення 
та відпочинок 
дітей 149 200,00 

149 
200,00     

148 
400,00 148 400,00         

3400 

Інші видатки на 
соціальний 
захист 
населення 305 600,00 

305 
600,00     

234 
900,21 234 900,21   76,87 76,87   

3500 Інші видатки 19 000,00 19 000,00     
12 

476,00 12 476,00   65,66 65,66   

4000 
Культура і 
мистецтво 230 306,00 

230 
306,00     

225 
794,51 225 794,51   98,04 98,04   

  у тому числі:                     

4200 

Інші 
культурно-
освітні заклади 
та заходи 230 306,00 

230 
306,00     

225 
794,51 225 794,51   98,04 98,04   

  в тому числі                     

  

 - оплата праці 
з 
нарахуваннями 37 706,00 37 706,00     

37 
098,81 37 098,81   98,39 98,39   

  

 - оплата 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 2 900,00 2 900,00     100,00 100,00   3,45 3,45   



5000 

Фізична 
культура та 
спорт 319 138,00 

319 
138,00     

300 
969,64 300 969,64   94,31 94,31   

  у тому числі:                     

5062 

Підтримка 
спорту вищих 
досягнень та 
організацій, які 
здійснюють 
фізкультурно-
спортивну 
діяльність в 
регіоні 319 138,00 

319 
138,00     

300 
969,64 300 969,64   94,31 94,31   

  у тому числі:                     

  

 - оплата праці 
з 
нарахуваннями 210 938,00 

210 
938,00     

200 
773,48 200 773,48   95,18 95,18   

  

 - оплата 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 11 700,00 11 700,00     

9 
800,00 9 800,00   83,76 83,76   

  
Капітальні 
видатки                     

6000 

Житлово-
комунальне 
господарство 

5 380 
881,27 

3 963 
333,65 

1 417 
547,62   

5 149 
730,45 3 827 964,97 

1 321 
765,48 95,70 96,58 93,24 

6052 

Забезпечення 
функціонуванн
я 
водопровідно-
каналізаційног
о господарства 

1 910 
995,09 

1 528 
561,09 382 434,00   

1 908 
467,79 1 526 213,79 382 254,00 99,87 99,85   



  у тому числі:                     

  
оплата праці з 
нарахуваннями 105 061,09 

105 
061,09     

105 
061,09 105 061,09   100,00 100,00   

  
Капітальні 
видатки 382 434,00   382 434,00   

382 
254,00   382 254,00 99,95   99,95 

6060 

Благоустрій 
міст, сіл, 
селищ 

3 469 
886,18 

2 434 
772,56 

1 035 
113,62   

3 241 
262,66 2 301 751,18 939 511,48 93,41 94,54 90,76 

  у тому числі:                     

  
оплата праці з 
нарахуваннями  

1 020 
969,00 

1 020 
969,00     

988 
319,26 988 319,26   96,80 96,80   

  

оплата 
комунальних 
платежів 364 700,00 

364 
700,00     

348 
528,68 348 528,68   95,57 95,57   

  
Капітальні 
видатки 993 370,00   993 370,00   

897 
767,86   897 767,86 90,38   90,38 

  
натуральна 
форма     225,62       225,62       

  пайова участь     41 518,00       41 518,00       

6300 Будівництво 
7 526 

300,00   
7 526 

300,00   
5 276 

480,98   
5 276 

480,98 70,11   70,11 

6310 

Реалізація 
заходів щодо 
інвестиційного 
розвитку 
території 

7 526 
300,00   

7 526 
300,00   

5 276 
480,98   

5 276 
480,98 70,11   70,11 

6600 

Транспорт, 
дорожнє 
господарство, 
зв'язок, 
телекомунікац
ії та 
інформатика 

1 865 
480,35 

1 595 
480,35 270 000,00   

1 830 
227,32 1 569 458,75 260 768,57 98,11 98,37 96,58 



6650 

Утримання та 
розвиток 
інфраструктури 
доріг 

1 865 
480,35 

1 595 
480,35 270 000,00   

1 830 
227,32 1 569 458,75 260 768,57 98,11 98,37 96,58 

7000 

Правоохоронн
а діяльність та 
забезпечення 
безпеки 
держави 24 500,00 20 000,00 4 500,00   

22 
451,80 19 951,80 2 500,00 91,64 99,76 55,56 

7100 

Інші 
правоохоронні 
заклади та 
заходи                     

7612 

Охорона і 
раціональне 
використання 
земель 4 500,00   4 500,00   

2 
500,00   2 500,00     55,56 

7810 

Видатки на 
запобігання та 
ліквідацію 
надзвичайних 
ситуацій та 
наслідків 
стихійного 
лиха 20 000,00 20 000,00     

19 
951,80 19 951,80   99,76 99,76   

8000 

Видатки, не 
віднесені до 
основних груп 637 740,00 

549 
740,00 88 000,00   

635 
139,00 547 139,00 88 000,00 99,59 99,53 100,00 

8010 
Резервний 
фонд                     

8600 Інші видатки 5 000,00 5 000,00     
4 

399,00 4 399,00   87,98 87,98   

8800 Інші субвенції 632 740,00 
544 

740,00 88 000,00   
630 

740,00 542 740,00 88 000,00 99,68 99,63 100,00 



9000 Цільові фонди 51 720,30   51 720,30   
33 

537,78   33 537,78 64,84   64,84 

9140 

Інша діяльність 
у сфері 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 51 720,30   51 720,30   

33 
537,78   33 537,78 64,84   64,84 

  
РАЗОМ 
ВИДАТКІВ 

27 354 
196,29 

16 282 
315,00 

11 071 
881,29   

24 653 
840,30 15 453 996,06 

9 199 
844,24 90,13 94,91 83,09 

            

Начальник відділу, 
головний бухгалтер  Л.С.Лютикова     

Виконавець :    
Лютикова 
Л.С.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Додаток 3 

      до  рішення  міської  ради     

      від ___________ 2017 року 

      № ____ VІІ  

Звіт про споживання електроенергії бюджетними установами  

міського бюджету за 9 місяців  2017 рік   
         

№ 
п/п 

Найменування бюджетних установ 

Затверджено на  9 місяців 
2017 рік з урахуван. змін 

Фактично спожито 
Відсоток споживання до 

плану за 9 місяців 2017 рік  

Відсоток 
споживання до 

плану на  2017р. 

тис.квт./ 
год 

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

1 Міська рада 11,40 30000,00 4,80 11961,00 42,11 39,87 26,58 

2 Дошкільні заклади освіти 95,40 249850,00 89,90 204255,35 94,23 81,75 41,04 

3 Благоустрій 131,80 344700,00 175,70 338528,68 133,31 98,21 72,85 

4 Кінотеатр 1,30 2900,00 0,30 100,00 23,08 3,45 2,86 

5 Стадіон 5,26 11700,00 4,20 9800,00 79,85 83,76 65,33 

  ВСЬОГО 245,16 639150,00 274,90 564645,03 112,13 88,34 97,51 
         

Звіт про споживання твердого палива бюджетними установами  

міського бюджету за 9 місяців  2017 рік   
         



№ 
п/п 

Найменування бюджетних установ 

Затверджено на  9 місяців 
2017 рік з урахуван. змін 

Фактично спожито 
Відсоток споживання до плану за 9 місяців 

2017 рік  

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

плану на 
квартал 

в грош.вир. до 
плану на 2016р. 

1 Міська рада 8,00 20000,00           

2 Дошкільні заклади освіти 100,00 355250,00 62,57 355195,00 62,57 99,98 119,19 

  ВСЬОГО 108,00 375250,00 62,57 355195,00 57,94 94,66 156,83 

         

Звіт про споживання води бюджетними установами  

міського бюджету за 9 місяців  2017 рік   

         

№ 
п/п 

Найменування бюджетних установ 

Затверджено на  9 місяців 
2017 рік з урахуван. змін 

Фактично 
спож. 

Відсоток споживання до 
квартального плану 

Відсоток споживання до плану 
на  2017р. 

грн. грн. % % 

1 Міська рада 766,00 580,80 75,82 52,99 
2 Дошкільні заклади освіти 28000,00 26797,02 95,70 96,32 

  ВСЬОГО 28766,00 27377,82 95,17 51,66 
         

Звіт про споживання природного газу бюджетними установами  
 

         



№ 
п/п 

Найменування бюджетних установ 

Затверджено на  9 місяців 
2017 рік з урахуван. змін 

Фактично спожито 
Відсоток споживання до 

плану за 9 місяців 2017 рік  

Відсоток 
споживання до 

плану на  2017р. 

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

плану на 
квартал 

в грош.вир. до 
плану на 2016р. 

1 УМКВ ЗБМ 2,80 20000,00 0,80 10000,00 28,57 50,00 33,33 

  ВСЬОГО 2,80 20000,00 0,80 10000,00 28,57 50,00 33,33 

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

 
 
 
 
 
 



3 питання порядку денного 
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

 
 

 

 

 

 

 

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

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

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 
 1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 20.12.2016 року № 252-VIІ 
«Про  міський   бюджет на 2017 рік»: 
 1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету на 2017 рік» відповідно додатку 1 цього 
рішення (додається); 
 1.2. до додатку 2 «Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік» відповідно до 
додатку 2 до цього рішення (додається). 
 
 2. 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 

  

 

 

 

 

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



   

Додаток № 1 
до  рішення  міської ради від 

_____.2017  № ____-VІІ 

Доходи міського бюджету на 2017 рік 
Код 

бюджетної 
класифікації 

Доходи Разом 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 
у т.ч. 

бюд.роз. 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження 406300,00 406300,00     

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 406300,00 406300,00     

14040000 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю  

50000,00 50000,00     

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 150000,00 150000,00     

14021900 Пальне 150000,00 150000,00     

14030000 Акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) 206300,00 206300,00     

14031900 Пальне 206300,00 206300,00     

  Всього доходів 406300,00 406300,00     

 Міський голова   А.П.Глущенко 

Виконавець:  Лютикова ЛС     

 

 

 

 

 

 

 



 

     

      
Додаток № 2 

до  рішення  міської ради від _____.2017  № ______-
VІІ 

                
РОЗПОДІЛ 

видатків міського бюджету  на 2017 рік 

               
грн. 

Код 
ТПКВКМБ/ТКВКБ

МС 

Код 
КФК 

Найменування 
головного 

розпорядника, 
відповідального 

виконавця, 
бюджетної 

програми або 
напряму 
видатків 

згідно з типовою 
відомчою/ТПКВ

КМБ / 
ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
Всього 

видатки 
споживан

ня 

з них 

видатк
и 

розвит
ку 

Всьог
о 

видатки 
споживан

ня 

з них 

видатк
и 

розвит
ку 

з них 
з них        

капіталь
ні 

видатки 
за 

рахунок 
кош-тів, 
що пере-
даються 

із 
загально
го фонду 

до 
бюджет

у 
розвитк

у 

опла
та 

праці 

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергоно
сії 

опла
та 

праці 

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергоно
сії 

бюдже
т 

розвит
ку 

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

1000   Освіта                           

1010 0910 
Дошкільна 
освіта 

6300,00 6300,00                     
6300,00 

    у тому числі                           



    

Ясла садок 
"Незабудка" 

6300,00 6300,00                     6300,00 

6600   

Транспорт, 
дорожнє 

господарство, 
зв'язок, 

телекомунікації 
та інформатика 

400000,
00 

400000,00                     
400000,

00 

6650   

Утримання та 
розвиток 

інфраструктури 
доріг 

400000,
00 

400000,00                     
400000,

00 

    
ВСЬОГО 
ВИДАТКІВ 

406300,
00 406300,00                     

406300,
00 

  Міський голова            А.П.Глущенко    

Виконавець 
     Лютикова 
Л.С.              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

 
 

 

 

Татарбунарська міська рада       ВИРІШИЛА:      
 

1.  Визначити на 2018 рік: 
-  доходи міського бюджету у сумі 17 252 725,00 грн., в тому числі доходи загального 

фонду міського  бюджету 17 197 725,00  грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 
55 000,00 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення; 

-  видатки  міського бюджету у сумі 17 252 725,00 грн., в тому числі видатки загального 
фонду міського бюджету 14 093 725,00 грн., видатки спеціального фонду міського 
3 159 000,00 грн., у тому числі бюджету розвитку 3 104 000,00 гривень згідно з додатком № 2 
цього рішення; 

- профіцит міського бюджету у сумі 3 104 000,00 грн., в тому числі загального фонду 
міського бюджету 3 104 000,00 грн. напрямком використання якого визначити передачу 
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з 
додатком № 3 до цього рішення. 

- дефіцит міського бюджету у сумі 3 104 000,00 грн., в тому числі спеціального фонду 
міського бюджету у сумі 3 104 000,00 грн. покриттям якого визначити надходження коштів із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком № 3 
до цього рішення. 

 
2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  міського бюджету  у 

сумі  21 000 гривень.  
 

3. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за 
рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення. 

 
 4.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 30000 гривень. 

 

 5. Затвердити  перелік захищених статей  видатків загального фонду міського 
бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:  

- заробітна плата (код 2111); 

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

 

Про  міський   бюджет 
на 2018 рік 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942


6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих 
(регіональних) програм у сумі 1 405 824,00 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення. 

 
   7.  Вільний залишок коштів загального та спеціальних фондів на 01.01.2018 рік буде 
розподілений шляхом внесення змін до цього рішення. 
    
     8. Установити, що: 
      - розпорядники коштів  міського бюджету мають право брати зобов’язання  на 
здійснення видатків, або платежів тільки в межах відповідних бюджетних призначень, 
затверджених їм на 2018 рік; 
      - нецільове використання бюджетних  коштів, тобто використання  їх на цілі, що не  
відповідають бюджетним призначення, встановлених цим рішенням, виділеним  бюджетним 
асигнуванням  чи кошторису, має наслідком зменшення  бюджетних призначень 
розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за  цільовим 
призначенням; 
      - зобов’язання взяті  розпорядниками  бюджетних коштів без  відповідних бюджетних 
асигнувань, не вважаються бюджетними  зобов’язаннями і  не підлягають оплаті за рахунок 
бюджетних коштів. Взяття таких  зобов’язань є бюджетним правопорушенням; 
      - розпорядники бюджетних коштів мають право брати зобов’язання за спеціальним 
фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального 
фонду бюджету; 
      - поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися 
розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня  заборгованість  із  заробітної 
плати. 
 
      9. Виконкому міської ради: 
      -  у процесі виконання  міського  бюджету вносити  пропозиції  міській раді щодо змін 
по доходах та видатках у разі  настання  випадків, передбачених Бюджетним Кодексом 
України; 

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

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

 
 10. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку 

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

 
 11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік: 
до доходів належать надходження, визначені  статтею 69 Бюджетного кодексу України, 

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

        - податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; 
        - єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; 
         -  збір за місця для паркування транспортних засобів; 
       -  туристичний збір; 
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         - адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади 
та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку 
адміністративними комісіями; 

         - надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є міські (міст районного 
значення), селищні та сільські ради; 

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

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

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

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

 
         12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету 
України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69  Бюджетного 
кодексу України, а також такі надходження: 

-  екологічного податку . 
      13. В міжсесійний період надати право міському голові за погодженням з постійною 
комісією з питань бюджету , фінансів та управління майном здійснювати внесення змін до 
розпису доходів і видатків міського бюджету на 2018 рік шляхом видання розпорядження 
голови міської ради з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради. 
 
      14.  Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 
      15. Внести зміни до рішення міської ради від 10.12.2015 року «Про передачу у 
комунальну власність Татарбунарської районної ради дитячих садків м. Татарбунари», а 
саме п. 7 викласти в наступній редакції «Рішення набуває чинності з 01 грудня 2018 року». 
 
      16. Дане рішення  набирає чинності з 1 січня 2018 року. 
 
      17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з  
бюджету, фінансів та управління майном. 
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                          Додаток № 1 

   до  рішення   Татарбунарської міської  ради 

   «Про  міський  бюджет  на 2018 рік» 

   від                     2017 року №        

      

      

Доходи міського бюджету міста  Татарбунари на 2018 рік 

         грн. 

Код 
Найменування згідно 

 з класифікацією доходів бюджету 
Всього 

Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 
в т.ч. бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження 16 560 150,00 16 505 150,00 55 000,00   
11020000 Податок на прибуток підприємств 8 000,00 8 000,00     

11020200 
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності  

8 000,00 8 000,00     

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 5 600 000,00 5 600 000,00     

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

1 178 800,00 1 178 800,00     

14020000 Акцизний податок з вироблених  
в Україні підакцизних товарів (продукції) 

915 200,00 915 200,00     

14021900 Пальне 915 200,00 915 200,00     

14030000 Акцизний податок з  ввезених   
 Україну підакцизних товарів (продукції) 

3 506 000,00 3 506 000,00     

14031900 Пальне 3 506 000,00 3 506 000,00     

18000000 Місцеві податки  10 897 150,00 10 897 150,00     

18010000  Податок на майно 3 278 150,00 3 278 150,00     



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

150,00 150,00     

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

3 000,00 3 000,00     

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

12 000,00 12 000,00     

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

18 000,00 18 000,00     

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 550 000,00 550 000,00     

18010600 Орендна  плата з юридичних осіб 1 070 000,00 1 070 000,00     

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 450 000,00 450 000,00     

18010900 Орендна  плата з фізичних осіб 1 150 000,00 1 150 000,00     

18011000 Транспортний податок з  юридичних  осіб 25 000,00 25 000,00     

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25 000,00 25 000,00     

18020000 Збір за паркування транспортних засобів 63 000,00 63 000,00     

18030000 Туристичний збір 6 000,00 6 000,00     

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами          

18030200 Туристичний збір, сплачений  фізичними особами  6 000,00 6 000,00     

18050000  Єдиний податок   7 550 000,00 7 550 000,00     

18050300  Єдиний податок з юридичних осіб  1 150 000,00 1 150 000,00     

18050400  Єдиний податок з фізичних осіб  5 400 000,00 5 400 000,00     



18050500 

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

1 000 000,00 1 000 000,00     

19000000 Інші податки та збори 55 000,00   55 000,00   

19010000  Екологічний податок  55 000,00   55 000,00   

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

48 000,00   48 000,00   

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

7 000,00   7 000,00   

20000000 Неподаткові надходження 692 575,00 692 575,00     

21080000  Інші надходження   16 000,00 16 000,00     

21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції  16 000,00 16 000,00     

22000000 
Адміністративні  збори та платежі , доходи від некомерційної  
господарської діяльності 

665 825,00 665 825,00     

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 601 000,00 601 000,00     

22012500 Плата за надання  інших адміністративних послуг 485 000,00 485 000,00     

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

116 000,00 116 000,00     

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

64 825,00 64 825,00     

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

64 825,00 64 825,00     



22090000  Державне мито   10 750,00 10 750,00     

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

750,00 750,00     

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

10 000,00 10 000,00     

  Всього доходів 17 252 725,00 17 197 725,00 55 000,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
      

Додаток № 2 
до  рішення  міської ради від ______.2017  № ___-VІІ 

                
РОЗПОДІЛ 

видатків міського бюджету  на 2018 рік 
               грн. 

Код 
ТПКВКМБ/ТКВ

КБМС 

Ко
д 

КФ
К 

Найменування 
головного 

розпорядника, 
відповідального 

виконавця, 
бюджетної 

програми або 
напряму 
видатків 

згідно з типовою 
відомчою/ТПКВ

КМБ / 
ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
Всього 

видатки 
спожива

ння 

з них 

видат
ки 

розви
тку 

Всього 
видатки 
спожива

ння 

з них 

видатки 
розвитк

у 

з них з них        
капітал

ьні 
видатки 

за 
рахунок 

кош-
тів, що 
пере-

даютьс
я із 

загальн
ого 

фонду 
до 

бюдже
ту 

розвитк
у 

оплата 
праці 

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергон
осії 

опла
та 

прац
і 

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергон
осії 

бюджет 
розвитк

у 

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

0100   
Державне 
управління 

5629472,
00 

5629472,
00 

  
156500,

00 
                

5629472,
00 

0170 
011

1 

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

5629472,
00 

5629472,
00 

5017470
,00 

156500,
00   

210000,
00       

210000,
00 

210000,
00 

210000,
00 

5839472,
00 



міської, 
селищної, 
сільської рад та 
їх виконавчих 
комітетів 

3000   

Соціальний 
захист та 
соціальне 

забезпечення 
505000,0

0 
505000,0

0                     
505000,0

0 

3160 
104

0 

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

170000,0
0 

170000,0
0                     

170000,0
0 

    в тому числі                           

    

Місцева 
програма 

"Оздоровлення 
дітей" 

170000,0
0 

170000,0
0                     

170000,0
0 

3400 
109

0 

Інші видатки 
на соціальний  
захист 
населення 

305000,0
0 

305000,0
0 

                    
305000,0

0 

    в тому числі                           

    

Програма 
"Поховання 
померлих 
безрідних та 
невідомих 
громадян" 

5000,00 

5000,00                     

5000,00 

    
Програма 

“Милосердя в 
300000,0

0 
300000,0

0 
                    

300000,0
0 



дії”  

3500 
104

0 
Інші видатки 30000,00 30000,00                     30000,00 

    в тому числі                           

    

Міська програма 
"Оздоровлення 

дітей м. 
Татарбунари" 

30000,00 30000,00                     30000,00 

4000   
Культура і 
мистецтво 

340000,0
0 

340000,0
0 

59044,0
0 3500,00                 

340000,0
0 

4200 
082

9 

Інші культурно-
освітні заклади 
та заходи 

340000,0
0 

340000,0
0 

59044,0
0 3500,00                 

340000,0
0 

    в тому числі                           

    

Міська програма 
культурно-
масових та 
мистецьких 

заходів 
340000,0

0 
340000,0

0 
59044,0

0 3500,00                 
340000,0

0 

5000   

Фізична 
культура і 
спорт 

455824,0
0 

455824,0
0 

325824,
00 

15000,0
0                 

455824,0
0 

5062 
081

0 

Підтримка 
спорту вищих 
досягнень та 
організацій, які 
здійснюють 
фізкультурно-
спортивну 
діяльність в 
регіоні 

455824,0
0 

455824,0
0 

325824,
00 

15000,0
0                 

455824,0
0 

    у тому числі                           

    

Утримання 
шашково-

шахматного 
клубу 

116655,0
0 

116655,0
0 

81655,0
0                   

116655,0
0 

    

Реалізація 
міської програми 

розвитку 
футболу 

339169,0
0 

339169,0
0 

244169,
00 

15000,0
0                 

339169,0
0 

6000   Житлово- 4738429, 4738429, 1803502 510000,   1009000       1009000 1009000 1009000 5747429,



комунальне 
господарство 

00 00 ,00 00 ,00 ,00 ,00 ,00 00 

6052 
062

0 

Забезпечення 
функціонування 
водо-провідно-
каналізаційного 
господарства 

1141000,
00 

1141000,
00 

      
359000,

00 
      

359000,
00 

359000,
00 

359000,
00 

1500000,
00 

    у тому числі                           

    

КП 
"Водопостачальн

ик" 
1141000,

00 

1141000,
00 

      
359000,

00 
      

359000,
00 

359000,
00 

359000,
00 

1500000,
00 

6060 
062

0 
Благоустрій 
міст,сіл,селищ 

3597429,
00 

3597429,
00 

1803502
,00 

510000,
00 

  
650000,

00 
      

650000,
00 

650000,
00 

650000,
00 

4247429,
00 

    у тому числі                           

    
Виконком 

799000,0
0 

799000,0
0   

510000,
00   

250000,
00       

250000,
00 

250000,
00 

250000,
00 

799000,0
0 

    
УМКВ ЗБМ 

2350502,
00 

2350502,
00 

1803502
,00 

                  
2350502,

00 

    
КП "Бесарабія" 

447927,0
0 

447927,0
0 

      
400000,

00 
      

400000,
00 

400000,
00 

400000,
00 

847927,0
0 

6600   

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

2000000,
00 

2000000,
00       

1830000
,00       

1830000
,00 

1830000
,00 

1830000
,00 

3830000,
00 

6650 
045

6 

Утримання та 
розвиток 
інфраструктури 
доріг 

2000000,
00 

2000000,
00       

1830000
,00       

1830000
,00 

1830000
,00 

1830000
,00 

3830000,
00 

    в тому числі                           

    Виконком 
2000000,

00 
2000000,

00                     
2000000,

00 

    КП "Бесарабія"           
1830000

,00       
1830000

,00 
1830000

,00 
1830000

,00 
1830000,

00 

7000   

Правоохоронна 
діяльність та 
забезпечення 

безпеки 
держави           

50000,0
0       

50000,0
0 

50000,0
0 

50000,0
0 

50000,00 

7100 038 Інші           50000,0       50000,0 50000,0 50000,0 50000,00 



0 правоохоронні 
заходи і заклади 

0 0 0 0 

7600   

Охорона 
навколишнього 

природного 
середовища та 
ядерна безпека           5000,00       5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

7612   

Охорона і 
раціональне 

використання 
земель           5000,00       5000,00 5000,00 5000,00 

5000,00 

8000   

Видатки, не 
віднесені до 
основних груп 

425000,0
0 

425000,0
0                     

425000,0
0 

8010 
013

3 Резервний фонд 30000,00 30000,00                     30000,00 

8600 
013

3 Інші видатки 5000,00 5000,00                     5000,00 

8800 
018

0 Інші субвенції 
390000,0

0 
390000,0

0                     
390000,0

0 

    

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

260000,0
0 

260000,0
0                     

260000,0
0 



внутрішньо 
переміщених 
осіб та дітей, які 
потерпіли від 
Чорнобильської 
катастрофи, в 
тому числі по 
КЕКВ 2230  
"Продукти 
харчування"  

    

Субвенція 
районному 
бюджету для 
Татарбунарської 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів ім. 
В.З.Тура на 
харчування 
пільгових 
категорій дітей 
першого-
четвертого 
класів : дітей з 
багатодітних 
сімей, дітей 
напівсиріт, дітей 
інвалідів, дітей з 
родин учасників 
антитерористичн
ої операції 
(АТО, дітей з 
родин 
внутрішньо 
переміщених 
осіб та дітей, які 
потерпіли від 
Чорнобильської 
катастрофи, в 
тому числі по 
КЕКВ 2230 " 
"Продукти 
харчування" – 

130000,0
0 

130000,0
0                     

130000,0
0 



9100   Цільові фонди           
55000,0

0 55000,00           55000,00 

9140 
054

0 

Інша діяльність 
у сфері охорони 
навколишньго 
природного 
середовища           

55000,0
0 55000,00           55000,00 

    у тому числі                           

    
Виконком 

           
10000,0

0 10000,00           10000,00 

    

КП 
"Водопостачаль

ник"           
45000,0

0 45000,00           45000,00 

    
ВСЬОГО 
ВИДАТКІВ 

14093725
,00 

14093725
,00 

7205840
,00 

685000,
00   

3159000
,00 55000,00     

3104000
,00 

3104000
,00 

3104000
,00 

17252725
,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Додаток № 3 
до  рішення  міської ради від 

__.12.2017  № _____-VІІ 

Джерела фінансування бюджету міста  Татарбунари на 2018 рік  

       грн.  

Код Назва 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 
Разом 

в т.ч. 
бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

200000 Внутрішнє фінансування -3104000,00 3104000,00 3104000,00   

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -3104000,00 3104000,00 3104000,00   

208100 На початок періоду         

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

-3104000,00 3104000,00 3104000,00   

205100 На початок періоду         

  Всього за типом кредитора -3104000,00 3104000,00 3104000,00   

600000 Фінансування за активними операціями -3104000,00 3104000,00 3104000,00   

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -3104000,00 3104000,00 3104000,00   

602100 На початок періоду         

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

-3104000,00 3104000,00 3104000,00   

  Всього за типом боргового забов'язання  -3104000,00 3104000,00 3104000,00   

 
 
 



    

Додаток № 4 
до  рішення  міської ради від ___.2017  № 

____VІІ 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету 
розвитку 

          грн. 

Код 
ФКВКБ 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

Назва об’єктів відповідно  до 
проектно- кошторисної 

документації тощо 

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва  

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки  

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 
майбутні 

роки  

Разом 
видатків 

на 
поточний 

рік  

1 2 3 4 5 6 7 

  Державне управління         210000 

0170/3132 

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

Капітальний ремонт 
адмінбудівлі по 
вул.Л.Українки 18 
м.Татарбунари Одеської 
області       210000 

  
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки 

держави         50000 

7100/3110 Інші правоохоронні заходи і заклади 
Придбанна 10 камер 
відеонагляду       50000 

6000 Житлово-комунальне господарство         1009000 



6052/3210 
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства 

Придбання бара для КП 
"Водопостпчальник"       60000 

6052/3210 
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства 

Придбання трактора для КП 
"Водопостачальник"       199000 

6052/3210 
Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства 

Придбання насосів для КП 
"Водопостачальник"       100000 

6060/3210 Благоустрій міст,сіл,селищ Капітальний ремонт вуличного 
освітлення (КП Бесарабія)        250000 

6060/3210 Благоустрій міст,сіл,селищ 

Капітальний ремонт 
адмінбудівлі по 
вул.Центральна 36 
м.Татарбунари Одеської 
області       200000 

6060/3210 Благоустрій міст,сіл,селищ 
Капітальний ремонт 
центральної площі та фонтану  
(КП Бесарабія)       200000 

6600 
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 
телекомунікації та інформатика         1830000 

6650/3210 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 

Капітальний ремонт вул.. 
Центральної від перехрестя з 
вул. Горького до будинку 60  
(КП "Бесарабія")       930000 

6650/3210 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 
Капітальний ремонт частини 
дороги (спуску) по вул. 
Київська,2 (КП "Бесарабія")       900000 

7600 
Охорона навколишнього природного середовища та 
ядерна безпека         5000 

7612/2281 Охорона і раціональне використання земель         5000 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ         3104000 

 
 
 



    

Додаток № 5 
до  рішення  міської ради від ____.2017  

№______-VІІ 
       

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році 
         грн.  

КФК 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

Найменування місцевої 
(регіональної) програми 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 
загальний та 
спеціальний 

фонди 
 

             

3500 Інші видатки 
Місцева програма "Діти 
Татарбунар" 30000   30000  

3160 

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

Програма "Оздоровлення 
дітей м. Татарбунари" 170000   170000  

3400 
Інші видатки на соціальний  захист 
населення   305000   305000  

    
Програма “Милосердя в 
дії”  300000   300000  

    

Програма "Поховання 
померлих безрідних та 
невідомих громадян" 5000   5000  

4200 
Інші культурно-освітні  заклади та 
заходи 

Міська програма 
культурно-масових та 
мистецьких заходів 340000   340000  

5062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні   455824   455824  



    
Розвиток шахів та шашок  
в  м.Татарбунари 116655   116655  

    
Розвиток футболу  в 
м.Татарбунари 339169   339169  

7100 Інші правоохоронні заходи і заклади 
Місцева програма 
"Правопорядок"   50000 50000  

9140 
Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 

Програма охорони 
навколишнього 
середовища   55000 55000  

  ВСЬОГО  ВИДАТКІВ   1300824 105000 1405824  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

      

Додаток № 6 
до  рішення  міської ради від___.12.2017  № _____-

VІІ 
Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами  

міського бюджету на 2018 рік 
           

№ 
Код 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 
Код 
КФК 

Найменування бюджетних 
установ  

Електроенергія Тверде паливо 
Водопостача

ння 
Всього 

кВт 
/год 

грн. тонн грн. 
м.к
уб 

грн. грн. 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0170 

0111 

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

20,9 55000 15 100000 48 1500 156500 

3 4201 
0829 

Інші культурно-освітні 
заклади та заходи 

1,3 3500         3500 

4 5101 
0810 

Фізична культура і спорт  
(Інші видатки) 

5,7 15000         15000 

5 6060 0620 
Благоустрій 
міст,сіл,селищ 

170,1 510000         510000 

      Разом 392 583500 15 100000 48 1500 685000 
 
 
 
 



5 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
 
 
Про затвердження  обсягів фінансування міських програм 
«Милосердя в дії», «Поховання померлих  безрідних та 
невідомих громадян», «Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари» 
«Діти м. Татарбунари»,  «Розвитку шахів  та шашок  м. 
Татарбунари», «Розвитку  футболу м. Татарбунари», 
«Правопорядок» на 2018 рік 
 

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

  
 В И Р І Ш И Л А: 
 
          1. Затвердити обсяги  фінансування  міських програм: «Милосердя в дії», «Поховання 
померлих  безрідних та невідомих громадян»,  «Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари», «Розвитку 
шахів та шашок  м. Татарбунари»,  «Розвитку  футболу м. Татарбунари», «Правопорядок» на  «Діти 
м. Татарбунари»  на  2018 рік  (додаються). 
  
         2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого  комітету (апарату) міської  ради 
(Лютикова Л.С.)   здійснювати   фінансування  Програм  в  межах  бюджетних  призначень на 
2018 рік. 
 
         3. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету,  фінансів,  соціально-економічного  розвитку, планування та обліку. 
 
 
 
 
 

                                                                        
Проект рішення  підготовлено   
відділом                     бухгалтерського  
обліку  виконавчого  комітету  
Татарбунарської  міської ради 

 

 
                                        
 
 
 
 
 
    
 



                                                                                          Додаток 1 
                                                                                          до рішення Татарбунарської 
                                                                                          міської ради 
                                                                                                   від «___» ____________2017р. 
                                                                                           №______ 
 
 
 
                                                             Обсяги 
                      фінансування  заходів  міської програми «Милосердя в дії»   
                                                          на   2018 рік 
 
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
    (грн.) 

 Виконавець 

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

210 400,00 Виконком 
Міської ради 

2. Надання матеріальної допомоги  у натуральному  
вираженні  ветеранам  та непрацюючим пенсіонерам 

30 000,00 Виконком 
Міської ради 

3. Щорічна винагорода  Почесним громадянам міста 
Татарбунари 

9 600,00 Виконком 
Міської ради 

4. Придбання подарунків  під час проведення  в місті  
святкових  заходів,  відзначення пам’ятних дат  

20 000,00 Виконком 
Міської ради 

5. Поштові послуги 10 000,00 Виконком 
Міської ради 

6.  Послуги  з  обслуговування  святкового  столу   під час 
проведення   в місті святкових заходів 

20 000,00 Виконком 
Міської ради 

                              ВСЬОГО 
 

300 000,00  

 
 
 
 
 
 
 Секретар  міської  ради                                                                  О.В.Жаран 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
                                                                                               
                                                                                       
 



            Додаток  2 
                                                                                          до рішення Татарбунарської 
                                                                                          міської ради 
                                                                                                     від «___» ____________2017р. 
                                                                                            №______ 
 
 
 
                                                             Обсяги 
       фінансування  заходів  міської  програми   «Поховання   померлих  безрідних  та   
                                                   невідомих  громадян»»   
                                                          на   2018 рік 
 
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку прграми 

 Обсяги  
фінансування  
    (грн.) 

 Виконавець 

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

5 000,00 Виконавчий 
комітет 

                              ВСЬОГО 
 

5 000,00  

 
 
 
 
 
 
 Секретар  міської  ради                                                                    О.В.Жаран 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
                                                                                                  
 



                                                                                           Додаток  3 
                                                                                           до рішення Татарбунарської 
                                                                                           міської ради 
                                                                                                    від «___» ____________2017р. 
                                                                                            №______ 
 
 
 
                                                      Обсяги 
          фінансування  заходів  міської програми «Оздоровлення  дітей м. 
                                    Татарбунари»  на 2018 рік 
 
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
 (грн.) 

 Виконавець 

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

   170 000,00 Виконавчий 
комітет 

                              ВСЬОГО 
 

   170 000,00  

 
 
 
 
 
 
Секретар  міської  ради                                                                 О.В.Жаран 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
     
 



                                                                                           Додаток  4 
                                                                                           до рішення Татарбунарської 
                                                                                           міської ради 
                                                                                                    від «___» ____________2017р. 
                                                                                            №______ 
 
 
 
                          Обсяги 
                        фінансування  заходів  міської програми «Діти м. 
                                           Татарбунари»  на 2018 рік 
 
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
 (грн.) 

 Виконавець 

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

25 000,00 Виконавчий 
комітет 

2. Національно-патріотичне  виховання дітей  м. 
Татарбунари 

5 000,00 Виконавчий 
комітет 

                              ВСЬОГО 
 

      30 000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар  міської  ради                                                                                О.В.Жаран 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 



                                   
 
 
 
 
                                           Додаток   5 
                                                                                           до рішення Татарбунарської 
                                                                                           міської ради 
                                                                                                від «___» ____________2017р. 
                                                                                           №______ 
 
 
 
                       Обсяги 
              фінансування  заходів  міської програми «Розвитку футболу 
                                       м.  Татарбунари»  на 2018 рік 
   
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
   (грн.) 

 Виконавець 

1. Утримання  штату стадіону м. Татарбунари 244 169,00 Виконком 
міської ради 

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

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

10 000,00 Виконком 
міської ради 

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

55 000,00 Виконком 
міської ради 

5. Придбання  призів    15 000,00 Виконком 
міської ради 

                              ВСЬОГО 
 

339 169,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар  міської  ради                                                                                 О.В.Жаран 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 



                                                                                          Додаток   6 
                                                                                         до рішення Татарбунарської 
                                                                                         міської ради 
                                                                                         від «___» ____________2017р. 
                                                                                          №______ 
 
 
 
                                               Обсяги 
                  фінансування  заходів  міської програми «Розвитку  шахів та  
                               шашок  м.  Татарбунари»  на 2018 рік 
   
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
   (грн.) 

 Виконавець 

1. Утримання  штату  шахово-шашкового клубу м. 
Татарбунари 

81 655,00 Виконавчий 
комітет 

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

15 000,00 Виконавчий   
 комітет 

3. Придбання  предметів, матеріалів, обладнання. 10 000,00 Виконавчий   
 комітет 

4. Придбання  призів 10 000,00 Виконавчий 
комітет 

                              ВСЬОГО 
 

116 655,00  

 
 
 
 
 
 
 
Секретар  міської  ради                                                                                   О.В.Жаран 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                          Додаток   7 
                                                                                         до рішення Татарбунарської 
                                                                                         міської ради 
                                                                                         від «___» ____________2017р. 
                                                                                          №______ 
 
 
 
                                                   Обсяги 
                  фінансування  заходів   міської програми  «Правопорядок»  на 2018 рік 
   
 

№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
   (грн.) 

Виконавець 

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

     50 000,00 Виконавчий 
комітет 

                              ВСЬОГО 
 

     50 000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар  міської  ради                                                                                О.В.Жаран 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про затвердження  міської програми                                         
культурно-масових та мистецьких 
заходів на 2018 рік 
 
 
  З метою забезпечення  реалізації  державної та місцевої  політики  в галузі культури, 
організації  культурного життя в  м. Татарбунари, керуючись пунктом 22 частини першої 
статті 59   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні, Татарбунарська міська 
рада  
               
     В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Затвердити Міську програму «Культурно-масових  та мистецьких заходів на 2018 
рік» (далі-  Програма додається). 

2. Затвердити обсяги  фінансування  міської програми  «Культурно-масових   та 
мистецьких  заходів»  на  2018 рік  (додаються).            

3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради  
(Лютикова Л.С.) здійснювати  фінансування Програми в межах бюджетних призначень на 
2018 рік. 

4. Рішення міської ради від 20.12.2016 року № 254-VII  «Про затвердження міської 
програми  «Культурно - масових  та мистецьких  заходів» на 2017 рік»  втрачає чинність з 
01.01.2017 року.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з  соціальних 
питань   та   з   питань бюджетної політики.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 1 
                                                                                                                до рішення Татарбунарської 
                                                                                                                міської ради                                       
                                                                                                                від «___»________2017року 
                                                                                                                  №_____ 
 
 

                                               Міська програма  
                             «Культурно-масових та мистецьких заходів»  
                                                      на 2018 рік 
 
 

1. Мета програми 
 
 

                 Метою Міської програми культурно-масових та мистецьких заходів на 2017 рік (далі – 
Програма) є реалізація в місті державної політики в галузі культури, створення умов для 
забезпечення   культурно-дозвіллєвих потреб населення, збереження історико-культурної спадщини.   
 
 
                                                        2. Очікувані результати виконання Програми 
  
 
         Виконання   Програми дасть змогу: 
          -   підвищити    рівень  забезпечення   культурних потреб  населення; 
          -   створити належні умови для збереження та примноження української культури та культури 
етносів; 
          -   забезпечити збереження історико – культурної спадщини; 
          -   взяти   участь  в  проведенні  обласних, районних    культурно-масових та   мистецьких 
заходах; 
           - забезпечити  збереження  історико-культурної спадщини   згідно з  додатком. 

 
      
                                            3. Організаційне забезпечення Програми 
 
            Перелік  культурно-масових  та   мистецьких   заходів  визначаються   міським  головою   і  
фінансуються  за    розпорядженням   міського голови.                  
                    
                                               4.Фінансове забезпечення Програми 
 
     
      Фінансування  заходів  Програми здійснюватиметься  в межах   асигнувань, передбачених 
місцевим бюджетом  на  2018 рік.  
                    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



                                                                                                      Додаток   
                                                                                              до  програми 
        від «___» ____________2017р. 
                                                                                               №______ 
 

 
1.1.Напрями діяльності та заходи з збереження історико-культурної спадщини 

 міста Татарбунари на 2017 рік. 
 

№ 
з/
п 

Перелік 
об’єктів 
культурної 
спадщини 

Кіль-
кість 
/од./ 

Перелік 
заходів 
Програми 

Строк 
викона
- 
ння 

Виконавці Джерела  
фінансува
ння 

Орієнтова
ні 
обсяги 
фінансува
-ння 
 

Очікувани
й 
результат 

1. Пам’ятка 
археології 
місцевого 
значення 
«Татарбунар
ська 
фортеця» 

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

2017 Виконавчий 
комітет 

Місцевий 
бюджет 

В межах 
проектно-
кошторис
ної 
документа
ції 

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

 
Додаток 2 

                                                                                                                до рішення Татарбунарської 
                                                                                                                міської ради                                       
                                                                                                                від «___»________2017року 
                                                                                                                  №_____ 
 
                                                                  Обсяги 
                      фінансування  заходів  міської програми « Культурно-масових та мистецьких  
                                                       заходів»    на   2018 рік 
 
 

№ 
п/п 

                  Напрямки забезпечення  
                  розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
    (грн.) 

 Виконавець 

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

277 456,00 Виконавчий 
комітет 

2. Заробітна плата   з нарахуваннями  завідуючого  міським  
кінотеатром 

59 044,00 Виконавчий 
комітет 

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

                              ВСЬОГО 
 

340 000,00  

 
 



7 питання порядку денного 
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про затвердження структури   
виконавчих органів  Татарбунарської міської ради 
 

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

 
В И Р І Ш И Л А : 
 

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

у кількості 39 одиниць. 
 
3. Встановити, що витрати на утримання  виконавчих органів Татарбунарської міської 

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

 
4. Визнати такими, що втратили чинність  пункти 1, 2 рішення Татарбунарської міської 

ради від 20 грудня 2017 року № 256-VII «Про затвердження структури виконавчих органів 
Татарбунарської міської ради». 

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

фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення міської ради  
від   ___________ року 
№  _____ -VIІ 

Структура  виконавчих органів Татарбунарської міської ради   
№ 
п/п 

Назва посади  Кількість одиниць 

 Виконавчий комітет (апарат) Татарбунарської міської ради 
Керівництво 

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

 Всього 4 

Структурні підрозділи апарату ради та   виконавчого комітету 
Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат ради та виконавчого комітету 
1 Начальник відділу 1 
2 Головний спеціаліст  2 
3 Спеціаліст  2 

 Всього по відділу  5 
 Відділ бухгалтерського обліку  

1 Начальник відділу, головний бухгалтер  1 
2 Головний спеціаліст  1 
3 Спеціаліст  2 

Сектор з питань бюджету та інвестицій 
  1 Завідувач сектору 1 

     2 Головний спеціаліст 2 
Всього по сектору 3 

 Всього по відділу 7 
 Відділ земельних відносин  

1. Начальник відділу 1 
2. Головний спеціаліст  2 

 Всього по відділу  3 
 Відділ з питань реєстрації  
1 Начальник відділу 1 
2 Головний спеціаліст 2 
3 Державний реєстратор 3 
4 Спеціаліст 1 
5 Прибиральник службових приміщень 1 
6 Опалювач 1 
7 Сторож 3 
 Всього по відділу 12 
1 Головний спеціаліст - юрист 1 

 1 Спеціаліст з питань архітектури та містобудування 1 
1 Головний спеціаліст з соціальних питань 1 
1 Завідувач  військовооблікового  бюро  1 
1 Прибиральник службових приміщень  1 
1 Опалювач  1 
1 Сторож  1 
1 Водій  1 
 Всього 39                                                                                                                           

 
 

 
 
 



8 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про затвердження штатного 
розпису КП «Водопостачальник» 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статуту КП 

«Водопостачальник», Татарбунарська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про передачу в оренду нежитлового приміщення  

комунальної власності територіальної громади  

м. Татарбунари 
 
Керуючись статтею 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши лист Арцизького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги , Татарбунарська міська рада 

  
ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати в оренду без проведення конкурсу Арцизькому місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги приміщення (кабінет) в будівлі, що розташована за 

адресою м. Татарбунари вул. Центральна, 50 строком на 1 рік з 01.08.2017 року. 

2. Розмір орендної плати встановити в сумі 1 грн. на рік. 

3. Арцизькому місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

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. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОГОВІР ОРЕНДИ  
комунального майна 

 м. Татарбунари                                                                           ____ ____________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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

                                                                      
 

Про   затвердження   плану  діяльності  з  підготовки  проектів 
регуляторних актів Татарбунарської міської ради на 2018 рік 

 
Керуючись статтями 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної 

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

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Татарбунарської міської ради  на 2018 рік (додається).  
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  міської ради з 

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

 
 

Проект рішення підготовлений виконавчим комітетом (апаратом) міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення міської ради 
    від «       » ___________2017 р. 

   № ______ 
 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних 
 актів Татарбунарської міської ради  на 2018 рік 

 
№ 
з/п 

Вид та назва проекту 
регуляторного акту 

Мета прийняття Строк 
підготовки 

Відповідальні за 
розроблення 

проектів 
регуляторних актів 

Рішення виконавчого комітету 
1 Положення про 

порядок надання 
дозволу на виїзну 

(виносну) торгівлю та 
проведення ярмарків 

в м. Татарбунари 

Впорядкування надання дозволу 
на виїзну (виносну) торгівлю та 

проведення ярмарків  

1 півріччя Головний спеціаліст 
– юрист виконавчого 

комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

2 Порядок присвоєння за 
зміни поштових адрес 
об’єктам нерухомого 

майна у м. Татарбунари 

З метою впорядкування 
містобудівного кадастру 

1 півріччя Головний спеціаліст 
– юрист виконавчого 

комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 
Рішення міської ради 

1 Про встановлення 
розміру ставки 

акцизного податку з 
реалізації суб’єктами 

господарювання 
роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів на 
2019 рік 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя Відділ 
бухгалтерського 

обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

2 Про встановлення 
ставки туристичного 
збору на території м. 
Татарбунари на 2019 

рік 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя  Відділ 
бухгалтерського 

обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 
3 Про встановлення 

ставки збору за місця 
паркування 

транспортних засобів 
на 2019 рік 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя  Відділ 
бухгалтерського 

обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 
4. Про встановлення 

розміру ставок єдиного 
податку на території м. 
Татарбунари на 2019 

рік 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя  Відділ 
бухгалтерського 

обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 
5. Про встановлення 

транспортного податку 
на 2019 рік 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя Відділ 
бухгалтерського 

обліку виконавчого 
комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 



6. Про встановлення 
ставок  земельного 

податку, пільг по сплаті 
земельного податку та 

орендної плати за 
землю  на території 

Татарбунарської 
міської ради на 2019 рік 
 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя  Відділ земельних 
відносин виконавчого 

комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

7. Про встановлення 
ставок  на нерухоме 
майно відмінне від 

земельної ділянки на 
території 

Татарбунарської 
міської ради на 2018 рік 

 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя Відділ земельних 
відносин виконавчого 

комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

8. Про затвердження 
Положення про пайову 

участь в утриманні 
об’єктів  благоустрою 
комунальної власності 

м.Татарбунари 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя Відділ земельних 
відносин виконавчого 

комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

9. Про затвердження 
Положення про 

порядок розміщення, 
утримання та 

демонтажу тимчасових 
споруд та єлементів 

вуличної торгівлі в м. 
Татарбунари. 

 

З метою приведення до діючого 
законодавства 

1 півріччя Відділ земельних 
відносин виконавчого 

комітету (апарату) 
Татарбунарської 

міської ради 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про припинення продажу земельних ділянок 
комунальної власності несільськогосподарського 
призначення в межах м. Татарбунари у 2018 році 

 
             Керуючись статями 12, 128, 134, 135 Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу 
України, пунктами 30,34,43 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1.Припинити тимчасово до 01.11.2018 року продаж земельних ділянок комунальної 
власності несільськогосподарського призначення в межах м.Татарбунари, у зв’язку із 
завершенням формування по надходженням та видаткам зведеного бюджету на поточний 2018 
податковий рік. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 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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У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в довгострокову оренду в м. 
Татарбунари за заявою фізичної особи-підприємця 
Васильця Дмитра Івановича 

 
          Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», розглянувши заяву 
фізичної особи-підприємця Васильця Дмитра Івановича, мешканця м. Татарбунари, подані 
документи, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову 

оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років фізичній особі-підприємцю Васильця Дмитра 
Івановича для експлуатації та обслуговування магазину-буфету «Минутка», за адресою: 
Одеська область, м. Татарбунари, вул. Романа Гульченка, будинок 16-а, площею 0,0101 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:0064 . 

 
2.  Передати земельну ділянку земельну ділянку в довгострокову оренду строком на 49 

(сорок дев’ять) років фізичної особи-підприємця Васильця Дмитра Івановича для експлуатації 
та обслуговування магазину-буфету «Минутка», за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, 
вул. Романа Гульченка, будинок 16-а, площею 0,0101 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:0064 . 

 
3.Зобов`язати Васильця Дмитра Івановича: 
 3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу 
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області та замовити витяг з 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку.  

 
5. Контроль за виконанням даного 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 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в довгострокову оренду в м. 
Татарбунари, за заявою фізичної особи-підприємця 
Григоренка Анатолія Івановича. 
 

Керуючись статтями 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 фізичної 
особи-підприємця Григоренка Анатолія Івановича, мешканця м. Татарбунари, подані 
документи, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову 

оренду строком на 25 (двадцять п’ять) років фізичній особі-підприємцю Григоренку Анатолію 
Івановичу для будівництва та обслуговування об’єкту торгівлі - магазину, за адресою: 
Одеська область, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 15, приміщення 3-б, площею 
0,0039 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0288. 

 
2.  Передати земельну ділянку в довгострокову оренду строком на 25 (двадцять п’ять) 

років фізичній особі-підприємцю Григоренку Анатолію Івановичу для будівництва та 
обслуговування об’єкту торгівлі - магазину, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, 
вул. Василя Тура, будинок 15, приміщення 3-б, площею 0,0039 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0288. 

 
3.Зобов`язати Григоренка Анатолія Івановича: 
 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового права на 

земельну ділянку.  
3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.  
 
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих 

днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до Відділу 
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

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

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

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату) 

міської ради 
                                                                                               

 
 
 



14 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  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 Кабака Олега Юхимовича та 
Кабак Олени Миколаївни 
 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону 
України «Про землеустрій», розглянувши заяву громадян Кабака Олега Юхимовича та Кабак 
Олени Миколаївни, мешканців 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. Кабаку Олегу Юхимовичу та Кабак Олені 
Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Василя Тура,  будинок 144, 
площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1213. 

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

Юхимовичу та Кабак Олені Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, 
вул. Василя Тура,  будинок 144, площею 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1213. 

 
3.Зобов`язати Плингев Лідію Володимирівну: 
 3.1.Здійснити державну 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 даного 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 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0025 в м.Татарбунари за 
заявою фізичної особи – підприємця Варченка 
Андрія Віталійовича 

 
             Керуючись статтями 12, 128, 134, 135 Земельного кодексу України, пунктами 30,34,43 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Варченка Андрія Віталійовича, 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 
експлуатації та обслуговування будівель та споруд шиномонтажної майстерні, з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0025, загальною площею 0,0215 га, на якій є капітальні будівлі, 
що належать фізичній особі – підприємцю Варченку Андрію Віталійовичу, який орендує 
зазначену земельну ділянку за договором оренди землі від 30.12.2015 року №119 (запис про 
державну реєстрацію від 17.06.2016 року №30109488),  за адресою: Одеська область, 
м.Татарбунари, вул. Горького, 19, приміщення 2 та приміщення 3. 

2.Зобовязати фізичну особу – підприємця Варченка Андрія Віталійовича 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 171195 (Сто сімдесят одна тисяча сто дев’яносто п’ять) гривень 33 копійки.  

3. Сума авансового  внеску  у розмірі 34239 (Тридцять чотири тисячі двісті тридцять 
дев’ять) гривень 07 копійок сплачується Варченко А.В. 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.Контроль за виконанням цього рішення покласти на 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 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про передачу безоплатно у власність земельної 
ділянки з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1178 в м.Татарбунари, за 
заявою Кошельника Олександра 
Анатолійовича 

 
 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону 
України «Про землеустрій», розглянувши заяву громадянина Кошельника Олександра 
Анатолійовича, мешканця  м. Татарбунари, подані документи, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Чулаку Іллі 

Афанасійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. 
Маяковського, будинок 39, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1178. 

 
2.   Зобов`язати Кошельника Олександра Анатолійовича: 
2.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
2.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.  
 
3. 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.  

 
4. Контроль за виконанням даного 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 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в короткострокову 
оренду в м. Татарбунари за заявою Збудчак Зінаїди 
Петрівни 
 
           Керуючись статтями 12, 34, 116, 118, 120-126, 134, 186, 186-1 Земельного кодексу 
України, статтями 407-412 Цивільного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр», розглянувши заяву та подані документи Збудчак Зінаїди 
Петрівни, мешканки м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл громадянці Збудчак Зінаїді Петрівні на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в короткострокову оренду строком на 3 (три) роки із 
земель запасу комунальної власності, з цільовим призначенням: для сінокосіння і випасання 
худоби,  орієнтовною площею земельної ділянки 1,1330 га, за адресою: Одеська область, м. 
Татарбунари, вул. Тіниста.  

 
2. На час виготовлення проекту землеустрою укласти з гр. Збудчак Зінаїдою Петрівною 

короткостроковий договір користування земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб строком на 1 (один) рік, з цільовим призначенням: для сінокосіння і випасання худоби, 
за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки землі (НГО дорівнює 31373,73 гривень за 1 га 
станом на 01.01.2017 року), орієнтовною площею земельної ділянки 1,1330 га, за адресою: 
Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Тіниста (згідно схеми з плану зонування М 1:2000). 

.  
3. Зобов`язати заявника: 
3.1. Надати розроблений проект землеустрою на затвердження сесії міської ради;  
3.2. Не проводити на земельній ділянці спорудження капітальних будівель; 
3.3. Не проводити на земельній ділянці закладання багаторічних плодових насаджень; 
3.4. Не проводити на земельній ділянці внесення агрохімічних речовин (крім органічних 

добрив), які викликають забруднення грунту та повітря, у зв’язку близьким розміщенням 
житлової забудови.   

 
4. Термін дії дозволу на розробку проектів 1 рік з дати набуття чинності цим рішенням. 
 
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 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про припинення дії договору оренди землі в м. 
Татарбунари, за заявою Машнер Ольги Валеріївни 

 
 
Керуючись статтями 12, 93, 118 – 124, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 31 Закону України «Про оренду землі», розглянувши заяву громадянки 
Машнер Ольги Валеріївни, мешканки м. Одеса, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Припинити дію договору оренди землі від 29.09.2017 року № 142, (державна 

реєстрація від 06.10.2017 року запис №22805911) з громадянкою Машнер Ольгою 
Валеріївною на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0287, площею 0,0623 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. 
Центральна, 11, 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 громадянку Машнер Ольгу Валеріївну надати на державну реєстрацію 

додаткову угоду про припинення договору оренди землі від 29.09.2017 року № 142, (державна 
реєстрація від 06.10.2017 року запис №22805911).  

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про поновлення дії договору оренди землі в м. 
Татарбунари, за заявою фізичної особи – підприємця 
Марцевої Оксани Василівни 

 
 

           Керуючись статтями 12, 93, 118 – 124, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу 
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 33 Закону України «Про оренду землі», розглянувши заяву фізичної особи – 
підприємця Марцевої Оксани Василівни, мешканки м. Татарбунари, Татарбунарська міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Поновити строком до 31.10.2061 року дію договору оренди землі від 31.10.2012 року 

№ 51 (державна реєстрація у відділі Держземагенства в Татарбунарському районі від 
29.12.2012 року запис №512501014004082) з фізичною особою – підприємцем Марцевою 
Оксаною Василівною на земельну ділянку для експлуатацієї та обслуговування нежитлових 
будівель (по виробництву меблів), площею 0,5080 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:0287, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Романа 
Гульченка, 35-б, 35-з, 35-и. 

 
2. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Марцевую Оксану Василівну здійснити 

державну реєстрацію додаткової угоду про поновлення дії договору оренди землі від 
31.10.2012 року № 51 (державна реєстрація у відділі Держземагенства в Татарбунарському 
районі від 29.12.2012 року запис №512501014004082). 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 



20 питання порядку денного 
   

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 21.01.1999 року №14 за 
заявою Ачкасова Анатолія Івановича. 

 
              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Ачкасова 
Анатолія Івановича,  мешканців м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 
21.01.1999 року № 14 у частині, що стосується громадянина Ачкасова Анатолія Івановича, а 
саме: у підпункті 1 пункту 1 замість слова:  «Аксаков», зазначити слово: «Ачкасов»». 

 
2. 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 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  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 Сорочан Тетяни Вікторівни. 
 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону 
України «Про землеустрій», розглянувши заяву громадянки Сорочан Тетяни Вікторівни, 
мешканців 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. Сорочан Тетяні Вікторівні, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вулиця  Верхня,  будинок 9, площею 0,0766 
га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0289. 

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

Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вулиця Верхня,  будинок 9, площею 
0,0766 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0289. 

 
3.    Зобов`язати Сорочан Тетяну Вікторівну: 
3.1. Здійснити державну 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 даного 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 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        Двадцять перша  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості),  для 
передачі в оренду в м. Татарбунари, за заявою 
Руденка Олега Валентиновича 
 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону 
України «Про землеустрій», розглянувши заяву громадянина Руденка Олега Валентиговича, 
мешканців 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. Руденку Олегу Валентиговичу, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вулиця  Бесарабська,  будинок 43, площею 
0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1206. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно в оренду строком на 1 (один) рік гр. Руденку 

Олегу Валентиговичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вулиця  Бесарабська,  
будинок 43, площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1206. 

 
3.    Зобов`язати Руденка Олега Валентиговича: 
3.1. Здійснити державну 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 даного 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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