
 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 

 
Про дострокове припинення повноважень 
депутата Татарбунарської міської ради 
7 скликання Ватаманюка Є.Є. 
 
         Керуючись пунктом 14 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пунктом 5 частини 1 статті 5 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад», розглянувши постанову 
Татарбунарської районної виборчої комісії Одеської області «Про дострокове 
припинення повноважень депутата та визнання обраним депутатом 
Татарбунарської районної ради Одеської області наступного за черговістю 
кандидата в депутати», Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Припинити достроково повноваження депутата Татарбунарської міської 
ради 7 скликання Ватаманюка Євгена Євгенійовича, обраного від 
Татарбунарської політичної партії «Опозиційний блок» на підставі постанови 
Татарбунарської районної виборчої комісії Одеської області «Про дострокове 
припинення повноважень депутата та визнання обраним депутатом 
Татарбунарської районної ради Одеської області наступного за черговістю 
кандидата в депутати». 
 
         2. Повідомити Татарбунарську міську територіальну виборчу комісію про 
прийняте радою рішення. 
 
         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питання законності, правопорядку, депутатської етики, 
вирішення питання об’єднання територіальних громад, та соціальних питань.   
   
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018 р. 
№  579-VІІ



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 

 
 

 
 

 
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 08.12.2017 року     
№ 504-VIІ «Про  міський   бюджет на 2018 рік»: 
 
 1.1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету на 2018 рік» відповідно 
додатку 1 цього рішення (додається); 
 1.2. до додатку 2 «Розподіл видатків міського бюджету на 2018 рік» 
відповідно до додатку 2 до цього рішення (додається); 
 1.3. до додатку 3 «Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари на 
2018 рік» відповідно до додатку 3 до цього рішення (додається); 
 1.4. до додатку 4 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» відповідно до додатку 4 до 
цього рішення (додається); 
 1.5. до додатку 5 «»Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за 
рахунок коштів міського бюджету у 2018 році» відповідно до додатку 5 до 
цього рішення (додається); 
 1.6. до додатку 6 «Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними 
установами міського бюджету на 2018 рік» відповідно додатку 6 цього рішення 
(додається). 
 
 2. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу мешканцям міста: 
- на лікування Запорожець Павлу Федоровичу – 2 000 грн.; 
- на вирішення соціально-побутових питань Злобиній Валентині Матвіївні – 
2 000 грн. 
 
 3. Виділити кошти в сумі 3000 грн. на відшкодування витрат на 
організацію похорон почесного громадянина міста Байлука Б.М. 

Про внесення змін і доповнень до рішення 
міської ради від 08.12.2017 року № 504-VIІ 
«Про міський бюджет на 2018 рік» 



 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018 р. 
№  580-VІІ



                          Додаток № 1 

   

до  рішення   Татарбунарської міської  
ради 

   «Про  міський  бюджет  на 2017 рік» 
   від 12.04.2017 року № 580 - VII 
      
      

Зміни до доходів 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 400 000,00 400 000,00     
18000000 Місцеві податки         
18050000 Єдиний податок 400 000,00 400 000,00     
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 200 000,00 200 000,00     
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 200 000,00 200 000,00     
40000000 Офіційні трансферти 238 559,00 238 559,00     

410539000 Інші субвенції з місцевого бюджету 238 559,00 238 559,00     
  Всього доходів 638 559,00 638 559,00     

       
       
       

Міський голова  А.П.Глущенко  



 

     
      

Додаток № 2 
до  рішення  міської ради від 12.04.2018  № 580 

-VІІ 
РОЗПОДІЛ 

видатків міського бюджету  на 2018 рік 

Код 
ТПКВКМБ/ТКВ

КБМС 

Ко
д 

КФ
К 

Найменування 
головного 

розпорядника, 
відповідального 

виконавця, 
бюджетної 

програми або 
напряму 
видатків 
згідно з 
типовою 

відомчою/ТПК
ВКМБ / 

ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом Всього 
видатки 
спожива

ння 

з них 

видат
ки 

розви
тку 

Всьог
о 

видатки 
спожива

ння 

з них 

видат
ки 

розви
тку 

з них з них        
капітал

ьні 
видатк

и за 
рахунок 

кош-
тів, що 
пере-

даютьс
я із 

загальн
ого 

фонду 
до 

бюдже
ту 

розвит
ку 

оплата 
праці 

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергон
осії 

опла
та 

прац
і 

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергон
осії 

бюдж
ет 

розвит
ку 

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

0100   Державне 
управління           7500,0

0       7500,0
0 

7500,0
0 7500,00 7500,0

0 

0150 
011

1 

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

  

        
7500,0

0       
7500,0

0 
7500,0

0 7500,00 

7500,0
0 



створення), 
міської, 
селищної, 
сільської рад  

1000   Освіта 
339919

,00 
339919,0

0 
225962

,00                   339919
,00 

1010   

Надання 
дошкільної 
освіти 

339919
,00 

339919,0
0 

225962
,00                   339919

,00 

    в тому числі                           

    виконком 
12597,

00 12597,00                     
12597,

00 

    
я/садок 
"Незабудка" 

185336
,00 

185336,0
0 

138226
,00                   

185336
,00 

    
я/садок 
"Колосок" 

141986
,00 

141986,0
0 

87736,
00                   

141986
,00 

3000   

Соціальний 
захист та 
соціальне 

забезпечення 63000 63000                     63000 

3242   

Інші заходи у 
сфері 
соціального 
захисту і 
соціального 
забезпечення 

63000,
00 

63000,00                     

63000,
00 

    в тому числі                           

    

Програма 
"Милосердя в 
дії" 

63000,
00 63000,00                     

63000,
00 

5000   

Фiзична 
культура i 
спорт 

7340,0
0 7340,00                     

7340,0
0 

5062   

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

7340,0
0 

7340,00                     

7340,0
0 



регіоні 

6000   

Житлово-
комунальне 

господарство 
165800

,00 
165800,0

0   
100000,

00                 
165800

,00 

6013 062
0 

Забезпечення 
діяльності 
водо-провідно-
каналізаційног
о господарства 

65800,
00 

65800,00       
-

40000,
00 

      
-

40000,
00 

-
40000,

00 

-
40000,0

0 25800,
00 

    у тому числі                           

    

КП 
"Водопостачаль

ник" 
65800,

00 
65800,00       

-
40000,

00 
      

-
40000,

00 

-
40000,

00 

-
40000,0

0 
25800,

00 

6030 062
0 

Організація 
благоустрою 
населених 
пунктів 

100000
,00 

100000,0
0   

100000,
00   

40000,
00       

40000,
00 

40000,
00 

40000,0
0 

140000
,00 

    у тому числі                           

    Виконком 
100000

,00 
100000,0

0   
100000,

00                 
100000

,00 

    КП "Бесарабія"           
40000,

00       
40000,

00 
40000,

00 
40000,0

0 
40000,

00 

7000   
Економічна 
діяльність           

40000,
00       

40000,
00 

40000,
00 

40000,0
0 

40000,
00 

7363   

Виконання 
інвестиційних 

проектів в 
рамках 

здійснення 
заходів щодо 

соціально-
економічного 

розвитку 
окремих 

територій           
40000,

00       
40000,

00 
40000,

00 
40000,0

0 
40000,

00 

    
в тому числі 

КП "Бесарабія"           
40000,

00       
40000,

00 
40000,

00 
40000,0

0 
40000,

00 

9000   
Міжбюджетні 
трансферти 

15000,
00 15000,00                     

15000,
00 

9770 
018

0 Інші субвенції 
15000,

00 15000,00                     
15000,

00 



    

Субвенція 
районному 
бюджету для 
Будинку 
Милосердя  
територіальног
о центру  
обслуговування 
осіб похилого 
віку 
Татарбунарсько
ї 
райдержадмініс
трації на: 
придбання 
медикаментів - 
10 000 грн. та 
санітарно-
гігієнічних 
засобів - 5 000 
грн. 

15000,
00 15000,00                     

15000,
00 

    
ВСЬОГО 
ВИДАТКІВ 

591059
,00 

591059,0
0 

225962
,00 

100000,
00   

47500,
00       

47500,
00 

47500,
00 

47500,0
0 

638559
,00 

  Міський голова            А.П.Глущенко    

Виконавець 
     Лютикова 
Л.С.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Додаток № 3 
до  рішення  міської ради від 12.04.2018  № 

580 - VІІ 

Зміни до джерел 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 -47500,00 47500,00 47500,00 0,00 
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -47500,00 47500,00 47500,00 0,00 
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00 

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку спеціального фонду -47500,00 47500,00 47500,00   

205100 На початок періоду         
  Всього за типом кредитора -47500,00 47500,00 47500,00 0,00 

600000 Фінансування за активними операціями -47500,00 47500,00 47500,00 0,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -47500,00 47500,00 47500,00 0,00 

602100 На початок періоду       0,00 

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку спеціального фонду -47500,00 47500,00 47500,00   

  Всього за типом боргового забов'язання  -47500,00 47500,00 47500,00 0,00 
            

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



 

    

Додаток № 4 
до  рішення  міської ради від_12.04.2018  

№  580 -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         7500 

0150/3110 

Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної  ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської 
рад  Придбання шкафу картотечного        7500 

6000 Житлово-комунальне господарство         0 

6013/3210 
Забезпечення діяльності водо-провідно-

каналізаційного господарства 
Придбання бара для КП 

"Водопостпчальник"       -40000 



6013/3210 
Забезпечення діяльності водо-провідно-

каналізаційного господарства 

Будівництво свердловини  в м. 
Татарбунари Одеської області ( 
КП "Водопостачальник")       -420000 

6013/3210 
Забезпечення діяльності водо-провідно-

каналізаційного господарства 

Будівництво свердловини  в м. 
Татарбунари Одеської області ( 
КП "Водопостачальник")       350000 

6013/3210 Забезпечення діяльності водо-провідно-
каналізаційного господарства 

Складання проектно-кошторисної 
документації на буріння 
свердловини в м. Татарбунари 
Одеської області (КП 
"Водопостачальник")       70000 

6030 Організація блогоустрою населених 
пунктів 

Придбання автомобіля (КП 
"Бесарабія")       40000 

7000 Економічна діяльність         40000 

7363/3210 

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій 

Співфінансування по будівництву 
водонапірної насосної станції за 
адресою вул. Степова, буд. № 6  м. 
Татарбунари, Одеської області 
(КП "Бесарабія")       40000 

8000 Інша діяльність         0 
8230/3110   Придбанна 10 камер відеонагляду       -50000 
8230/3110   Придбання  камер відеонагляду       50000 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ         47500 

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

 
 
 
 
 
 



 

    

Додаток № 5 
до  рішення  міської ради від 12.04.2018  № 

580-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 
 

             
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту населення Програма "Милосердя в дії" 63000   63000  

5062 
Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні 

Розвиток футболу в м. 
Татарбунари 7340   7340 

 
  ВСЬОГО  ВИДАТКІВ   70340   70340  
       
 Міський голова     А.П.Глущенко  

Виконавець:      Вівіч Т.І.       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
Додаток № 6 

до  рішення  міської ради від 12.04.2018  № 580 -VІІ 
Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами  

міського бюджету на 2018 рік 
             

№ 

Код 
ТПКВК
МБ/ТКВ
КБМС 

Код КФК Найменування бюджетних 
установ  

Електроенергія Тверде паливо Природній газ Водопостачання Всього 

Тис.кВт 
/год грн. тонн грн. м. куб грн. м.куб грн. грн. 

1   2 3 4 5 6 7     8 9 10 

  6030   
Організація благоустрою 
населених пунктів 35,0 100000             100000 

      Разом 35,0 100000             100000 
             
   Міський голова          А.П.Глущенко 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя сесія VII скликання 
 
 
        

 
 
 
 

 Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування  в  
Україні»,   на  виконання   статті   35 Закону України «Про дошкільну освіту»,  
постанов  кабінету  Міністрів  України  від  26.08.2002 № 1234 «Про 
невідкладні  питання діяльності  дошкільних  та інтернатних  навчальних 
закладів»,  від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у 
навчальних та  дитячих закладах  оздоровлення  та відпочинку»,   розглянувши    
клопотання   завідувачів   комунальних  закладів  «Дошкільний  навчальний 
заклад  (ясла-садок) № 1 «Незабудка» комбінованого типу» та  «Дошкільний  
навчальний заклад  (ясла-садок)  «Колосок»  про  збільшення   вартості  
харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах,  Татарбунарська міська 
рада  

 
  В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Встановити  з  01.04.2018 року  вартість  харчування  однієї  дитини  в 
дошкільних  навчальних   закладах  комунальної власності  Татарбунарської   
міської  ради: 

- для  дітей  віком до 3-х  років – 18,00 грн. на день; 
- для  дітей   з   3-х  до  6-и  років – 25,00 грн. на день. 

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

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018 р. 
   №  581-VІІ 

 

 
Про  встановлення  вартості   харчування  
дітей  в дошкільних  навчальних   закладах   
Татарбунари 
 

  



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя сесія VII скликання 
 
 

Про  міську   програму   охорони   
навколишнього  середовища   
м. Татарбунари на 2018-2022 роки 
 
 

 Відповідно до п.22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», та з метою поліпшення екологічної ситуації в м. Татарбунари, 
Татарбунарська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити   міську  програму   охорони  навколишнього природного 
     середовища  м. Татарбунари  на  2018 - 2022 роки (додається). 
 
2.       Затвердити обсяги  фінансування   заходів  міської   програми   охорони 
     навколишнього   середовища   м. Татарбунари»  на 2018 рік (додаток 3).  
 
3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти  на  постійну комісію  з 
 питання регулювання  земельних  відносин, адмінстративно - територіального 
устрою  та   охорони  навколишнього середовища. 
 

 
 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018 р. 
   №  582-VІІ 

 
 
 
 
 

 



                                                                                          Додаток   
До  рішення міської ради 
Від « 12 » квітня  2018р. 
№ 582 

Програма 
охорони  навколишнього природного середовища м. Татарбунари 

на 2018-2022 роки 
 

       Міська програма охорони навколишнього природного середовища  (далі — 
Програма) розроблена відповідно до Основних напрямків державної політики 
України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки, затверджених Постановою Верховної Ради 
України від 05.03.1998 р. № 188/98- ВР, Постанови Верховної Ради України від 
07.12.2000 р. № 2130-ІІІ «Про реко-мендації парламентських слухань щодо 
дотримання екологічного законо-давства в Україні, напрямів реалізації та 
вдосконалення екологічної політи-ки»,  
1. Обґрунтування доцільності розроблення та  реалізації  Програми 
Необхідність розроблення Програми викликана невідповідністю стану нав-
колишнього природного середовища в м. Татарбунари  сучасним вимогам до 
якості довкілля та середовища проживання населення, а також необхідністю 
координації зусиль з метою оптимізації його стану. Надзвичайно складною є 
проблема утворення та знешкодження промислових та побутових відходів. 
Практично не вирішується питання використання ресурсноцінних відходів, на 
низькому  рівні перебуває питання створення потужностей для їх переробки та 
утилізації. 
2. Основна мета Програми і термін її реалізації 
Основна мета програми - покращення стану довкілля в м. Татарбунари шляхом 
зменшення негативного впливу промислових і побутових відходів на довкілля. 
З метою виконання Програми за всіма напрямами розробляються заходи  з 
визначенням черговості і конкретного обсягу робіт та їх вартості, здійснюється 
прогноз екологічної ситуації та аналізується хід виконання проектно-
вишукувальних, будівельно-монтажних та експлуатаційних робіт. 
Програму планується виконувати по мірі фінансового забезпечення  з 2018 року 
із здійсненням першочергових заходів щодо  зменшення негативного впливу 
відходів на довкілля. 
3. Характеристика сучасного екологічного стану на території міста 

Водні ресурси 
У зв'язку із зменшенням обсягів використання води у народному господарстві, 
головним чином за рахунок промисловості, протягом останнього часу мала 
місце тенденція до зменшення обсягів скидів зворотних вод у міські водойми. 
Використання стічної води для потреб народного господарства м. Татарбунари  
здійснюється із поверхневих та підземних джерел водопостачання.  
На промислових підприємствах потреба у воді забезпечується також за рахунок 
зворотніх систем водопостачання. 
Необхідний ремонт очисних споруд.                                  



Атмосферне повітря 
Не всі підприємства мають дозволи на викиди шкідливих речовин в  
атмосферне повітря. Міським підприємствам отримати  дозволи на викиди  
шкідливих речовин, документацію привести у відповідність до чинного  
законодавства з охорони навколишнього природного середовища. 

Стан утилізації та захоронення відходів 
 На території міста накопичено багото неутилізованих  відходів.Щороку на 
території міста утворюється близько 9,0 тис. тон твердих побутових відходів, 
які захоронюються на існуючому полігоні твердих побутових відходів. 
Відсутній санітарний паспорт сміттєзвалища 
Відсутність системи роздільного збору твердих побутових відходів призводить 
до вивезення вторинних матеріальних ресурсів (поліетилен, ПЕТпляшки, 
складська тара, папір) на полігон твердих побутових відходів. 
4. Основні напрями дій для досягнення кінцевої мети Програми 
Основними   напрямами  Програми   є    зменшення    забруднення   всіх    
компонентів довкілля, насамперед, поверхневих вод та атмосферного повітря, а 
також раціональне використання і зберігання промислових та побутових 
відходів. 
Крім того, передбачається реалізація заходів в інших напрямах 
природоохоронної діяльності. 
5. Заходи, що повинні здійснюватися у кожному напрямку охорони природи  
протягом   терміну реалізації програми 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів 
- ремонт та реконструкція існуючих очисних споруд (послідовність реалізації 
заходів з відновлення роботи очисних споруд визначатиметься при формуванні 
щорічних переліків природоохоронних заходів для фінансування з Державного   
та   місцевого   фондів   охорони   навколишнього   природного середовища за 
підсумками інвентаризації наявних потужностей з очищення стоків); 
- будівництво, розширення та реконструкція систем роздільної каналізації, 
каналізаційних мереж і споруд на них, систем водопостачання з замкнутими 
циклами   для   потреб   технічного   водопостачання   стічних   вод   після   їх 
відповідного   очищення   і   оброблення,   оборотних   систем   виробничого 
водопостачання, систем послідовного і повторного використання води, а також 
споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку у 
системах водопостачання; 
- придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що 
використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах 
тощо; 
- створення водоохоронних зон з комплексом заходів, спрямованих на 
запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів, а також 
винесення об'єктів забруднення з прибережних смуг. 

Охорона атмосферного повітря 
- ремонт, реконструкція та встановлення пиловловлюючого обладнання на 
енергетичних та промислових підприємствах області; 



- впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, 
зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення 
атмосферногоповітря 

 
Охорона і раціональне використання земельних ресурсів 

- будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних,  гідротехнічних, 
протикарстових, берегоукріплювальних та інших споруд, а також проведення 
заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання  
розвитку   небезпечних   геологічних   процесів,   усунення   або зниження до 
допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти;  -  
рекультивація порушених земель. 

Охорона і раціональне використання надр 
-  проведення заходів з рекультивації відпрацьованих площ видобування 
корисних копалин; 
-  застосування  раціональних екологічно безпечних технологій видобування 
корисних копалин; 
-  мінімізація використання надр для захоронення відходів у зв'язку з 
відсутністю закритих геологічних структур. 
Раціональне використання та зберігання промислових і побутових відходів 
- ліквідація стихійних свалищ та зачитка несанкціонованих викидів на 
сміттєзвалище; 
- будівництво об''єктів з переробки та утилізації відходів, в т. ч. за участю 
суб'єктів підприємницької діяльності; 
- придбання машин для збирання, транспортування, перероблення, 
знешкодження і складування відходів; 
- спорудження установок для утилізації відходів деревообробної 
промисловості. 

Екологічна освіта, участь у діяльності міжнародних організацій 
- проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок 
та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; 
-     видання поліграфічної продукції з екологічної тематики; 
-  участь у діяльності міжнародних організацій природоохоронного 
спрямування; 
- організація і здійснення робіт з екологічної освіти, висвітлення передового 
досвіду в засобах масової інформації. 
Окремо необхідно виділити питання впровадження екологічного менеджменту 
на промислових підприємствах, як це передбачено міжнародними стандартами 
серії ISO 14000, та сприяння екологічно чистому виробництву. 
6. Орієнтовні розрахунки вартості реалізації програми та джерела її 

Фінансування 
Фінансування Програми передбачається головним чином за рахунок власних 
коштів підприємств, а також Державного та обласного фондів охорони 
навколишнього природного середовища. Крім того, планується широке 
залучення міжнародної допомоги шляхом впровадження проектів 
співфінансування. 



Орієнтовні розрахунки вартості запланованих заходів та пропозиції щодо 
джерел їх фінансування наведено у додатках 1 та 2. 
7. Очікувані результати реалізації заходів Програми та їх відповідність головній 
меті, прогнозна характеристика стану навколишнього природного середовища 
за етапами реалізації програми        
Очікується, що в результаті реалізації Програми в місті буде: 
 
- забезпечено належну роботу очисних споруд міста, а також приведено у 
відповідність до сучасних вимог існуючі очисні споруди; 
- під'єднано максимальну кількість промислових і соціально-культурних 
об'єктів до систем очищення води; 
- впроваджено технології, що забезпечують запобігання виникненню, зниження 
рівня  впливу чи усунення  факторів забруднення  атмосферного повітря на 
об'єктах з високим рівнем валового викиду в атмосферу; 
- приведеня у відповідність до діючого законодавства стан сміттєзвалища 
твердих побутових відходів; 
- створено відповідні потужності для переробки та утилізації відходів, які 
утворюються на території міста. 
8. Механізм реалізації Програми і контролю за її виконанням 
При реалізації Програми основну увагу передбачається зосередити на питанні 
комплексного вирішення екологічних проблем на території міста, в т.ч. в 
частині її фінансово-економічного забезпечення. Планується перейти від 
тактики ліквідації негативних наслідків антропогенного впливу до тактики 
запобігання їм. При цьому передбачається ширше, у порівнянні з попереднім 
періодом, залучення коштів Державного фонду охорони   навколишнього 
природного  середовища   та міжнародної фінансової  допомоги до 
фінансування  зазначених об'єктів. 
Управління процесом виконання Програми здійснюється міською радою і 
державним управлінням екології та  природних  ресурсів  в  області. 
 
 
 

Секретар   міської   ради         О.В. Жаран 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
До програми охорони навколишнього 
природнього середовища на 2018-2022 роки 

 
 
 

                     Потреба    у здійснені    природоохоронних заходів на об`єктах  
Татарбунарської міської ради 

 
 
                                                                   

 
№ 
п/п 

 

 
Назва заходу 

 

 
Орієнтована 

вартість, 
грн. 

 

 
Дата  

проведення  

 
Джерела 

фінансування 
 

1.  Виділення  коштів  КП 
«Водопостачальник» на 
придбання  ПММ для 
проведення  розчистки  
сміттєзвалища 

150000,00 
 

 
2018-2022 роки 

 
Міський фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

2.  Виділення  коштів КП 
«Водопостачальник» на 
оплату послуг сторонніх 
організацій  для 
проведення робіт з 
розчистки 
сміттєзвалища 

150000,00 
 

 
2018-2022 роки 

Міський фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

3 Придбання  зелених 
насаджень для 
озеленення  м. 
Татарбунари 

100000,00 2018-2022 роки Міський фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

 
 

 
 
 

Секретар міської ради                                    О.В.Жаран 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  2 
До програми охорони 
навколишнього 
природнього середовища 
на 2018-2022 роки 
 
від «_12_» квітня 2018р. 
№ 582 

Орієнтовний  розподіл  видатків місцевого фонду охорони навколишнього 
природного середовища за пріоритетними напрямами   природоохоронної 

діяльності, (грн.) 
 
 
№ 
п/п 
 

 
Назва заходу 

 

 
Орієнтована 

вартість 
 

 
Рік фінасування 

 

1. Виділення  коштів  КП 
«Водопостачальник» на придбання  
ПММ для проведення  розчистки  
сміттєзвалища 

150000,00 
 

 
2018-2022 роки 

2. Виділення  коштів КП 
«Водопостачальник» на оплату послуг 
сторонніх організацій  для проведення 
робіт з розчистки сміттєзвалища 

150000,00 
 

 
2018-2022 роки 

3. Придбання  зелених насаджень для 
озеленення  м. Татарбунари 

100000,00 2018-2022 роки 

 
 
 
 
 

Секретар   міської ради              О.В.Жаран 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        Додаток  3 
                                                                                   До  рішення міської ради  
                                                                                   від « 12 » квітня 2018р. 
                                                                                   № 582 

 
Обсяги  

фінансування  заходів  міської програми  охорони   навколишнього природного 
середовища  м. Татарбунари 

на   2018  рік 
                                                                                                                  (грн.) 

 
 
№ 
п/п 
 

 
Назва заходу 

 

 
Орієнтована 

вартість 
 

 
Виконавець 

 

1. Виділення  коштів  КП 
«Водопостачальник» на придбання  
ПММ для проведення  розчистки  
сміттєзвалища 

21 043,00 
 

КП 
«Водопостачальник» 

2. Виділення  коштів КП 
«Водопостачальник» на оплату 
послуг сторонніх організацій  для 
проведення робіт з розчистки 
сміттєзвалища 

30 000,00 
 

КП 
«Водопостачальник» 

 

3. Придбання  зелених насаджень  для 
озеленення  м. Татарбунари 

10 000,00 Виконавчий комітет 

  Всього 61 043,00  

 
 
 
 
 

Секретар   міської ради                      О.В.Жаран 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 

Про внесення змін до статуту комунального  
підприємства «БЕСАРАБІЯ» Татарбунарської 
міської ради 
 

         У зв’язку з необхідністю внесення змін до Статуту комунального 
підприємства «БЕСАРАБІЯ» Татарбунарської міської ради, відповідно до 
статей 57, 78 Господарського кодексу України та керуючись статтями 25, 59 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Татарбунарська 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства 
«БЕСАРАБІЯ» Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням 
Татарбунарської міської ради № 363-VII від 14.04.2017 року «Про 
затвердження статуту комунального підприємства «БЕСАРАБІЯ» 
Татарбунарської міської ради Одеської області у новій редакції», а саме в 
розділі 2 «Мета, основні завдання та предмет діяльності КП 
«БЕСАРАБІЯ»» вищевказаного Статуту викласти в новій редакції та 
доповнити наступними підпунктами:  
         п.п.2.2.5 Виконання окремих функцій управління об’єктами 
комунальної власності громади міста Татарбунари, у тому числі виконання 
функцій Замовника щодо об’єктів комунальної власності Татарбунарської 
міської ради (за дорученням Засновника); 
 
         Доповнити; 
         2.2.7 Проведення поточних ремонтих робіт об’єктів комунальної 
власності Татарбунарської міської ради; 
         2.3.14.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
капітальний та поточний ремонт, розширення та реконструкцію будівель та 
споруд; 

2.3.16  виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва. 
 



         2. Директору комунального підприємства «БЕСАРАБІЯ» 
Татарбунарської міської ради, Котовенко Денису Юрійовичу, здійснити 
заходи щодо реєстрації змін до Статуту, в порядку, встановленому чинним 
законодавством України. 
 
         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питання законності, правопорядку, депутатської 
етики, вирішення питання об’єднання територіальних громад та соціальних 
питань. 
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  583-VІІ 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 

 
Про затвердження статутів комунального  
закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 
«Незабудка» компенсуючого типу та комунального  
закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Колосок» 
Татарбунарської міської ради Татарбунарського  
району Одеської області  
у новій редакції 

 
 
         З метою приведення назви та статутів комунального закладу дошкільної 
освіти (ясла-садок) № 1 «Незабудка» компенсуючого типу та комунального  
закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської міської 
ради Татарбунарського району Одеської області у відповідність до вимог 
чинного законодавства України, відповідно до Закону України «Про освіту», 
Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про 
бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 року № 59, статей 57, 78 
Господарського кодексу України та керуючись статтями 25, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Татарбунарська міська  рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Скасувати рішення Татарбунарської міської ради від 31 січня 2017 року 
№287-VІІ «Про затвердження статутів комунального закладу «Дошкільний 
начальний заклад (ясла-садок) «Колосок» та комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Незабудка» комбінованого 
типу Татарбунарської міської ради Одеської області у новій редакції». 
 
      2. Змінити назву комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 1 «Незабудка» комбінованого типу на комунальний заклад 
дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Незабудка» компенсуючого типу 
Татарбунарської міської ради Татарбунарського району Одеської області. 
 
         3. Змінити назву комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) «Колосок» на комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 



«Колосок» Татарбунарської міської ради Татарбунарського району Одеської 
області. 

 
         4. Затвердити Статут комунального закладу дошкільної освіти (ясла-
садок) № 1 «Незабудка» компенсуючого типу Татарбунарської міської ради 
Татарбунарського району Одеської області у новій редакції  (додається). 
  
        5. Затвердити Статут комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 
«Колосок» Татарбунарської міської ради Татарбунарського району Одеської 
області у новій редакції  (додається). 
 
        6. Директорам комунальних закладів дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 
«Незабудка» компенсуючого типу, Лавриненко Лідії Василівні та комунального 
закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Колосок», Сурду Жанні Іванівні, 
Татарбунарської міської ради Татарбунарського району Одеської області , 
зареєструвати статути комунальних закладів дошкільної освіти (ясла-садок) № 
1 «Незабудка» компенсуючого типу та комунального закладу дошкільної освіти 
(ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської міської ради Татарбунарського  
району Одеської області у новій редакції, в порядку, встановленому чинним 
законодавством України. 
 
         7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питання законності, правопорядку, депутатської етики, 
вирішення питання об’єднання територіальних громад та соціальних питань. 

 
 
 

 
 

  
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  584-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         Додаток 
                                                         до рішення Татарбунарської міської ради 
                                                         від 12 квітня_2018 року №584 – VІІ  
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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  (ЯСЛА-САДОК)  
«КОЛОСОК» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є закладом дошкільної 
освіти створеним Татарбунарською міською радою Татарбунарського району, 
Одеської області. 
1.2.Повне найменування  закладу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК)  «КОЛОСОК» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ, скорочене найменування: КЗ ДО (ЯСЛА-САДОК)  «КОЛОСОК». 
1.3. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК)  
«КОЛОСОК» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 34520144) 
є правонаступником прав та обов’язків КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК)  «КОЛОСОК»  
ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 
34520144) 
1.4. Місце знаходження закладу дошкільної освіти : 68100, Одеська  область, м. 
Татарбунари, вул. Клюшнікова, 23. 
1.5. Засновником  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
(ЯСЛА-САДОК)  «КОЛОСОК» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі 
заклад дошкільної освіти) є Татарбунарська міська рада Татарбунарського 
району Одеської області. 
Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування закладу 
дошкільної освіти затвердженого бюджетного розпису, забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері дошкільної освіти, поліпшення матеріально – 
технічної бази та господарського обслуговування, в межах затвердженого 
кошторису на відповідний бюджетний рік. 
1.6. Заклад дошкільної освіти діє на підставі Статуту та в своїй діяльності 
керується Конституцією України, Законами  України «Про  освіту», «Про 
дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – 
Положення), іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом, 
рішеннями засновника. 
1.7. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 
встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в 
органах Державного казначейства (для державних і комунальних закладів). 
1.8. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на 
право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 
встановленому законодавством України порядку.  
1.9.Метою закладу дошкільної освіти є: 

- задоволення потреб мешканців м. Татарбунари в здобутті дошкільної 
освіти; 

- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового 
компонента дошкільної освіти; 

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 
навчання дітей, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно 
до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання; 



- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, 
норм безпечної поведінки; 

- сприяння збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, 
психологічному і фізичному розвитку дітей; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з сім'єю; 
- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань 

про дітей дошкільного віку; 
- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 
- формування освітньї програми закладу; 
- забезпечення добору і розстановки кадрів; 
- додерження фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної 

бази; 
1.10. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює 
діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним  законодавством, 
Положенням та даним Статутом. 
1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед засновником, 
особою, суспільством і державою за: 
- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом  України  
«Про дошкільну освіту»; 
 - забезпечення рівня дошкільної освіти у межах вимог до її змісту, рівня і 
обсягу;    
         - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально технічної 
бази. 
1.12. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і 
фізичними особами, визначаються угодами, що укладені між ними. 
 

2.  КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

2.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 311 (триста одинадцять) місць та 
розрахований на 14 вікових груп.    
2.2. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу відбувається з двох 
років. 
2.3.  Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові) ознаками  
       Вікова періодизація: 
ранній вік (від одного до трьох років); 
передшкільний вік (від трьох до шести (семи) років); 
молодший дошкільний вік (від трьох до чотирьох років); 
середній дошкільний вік (від чотирьох до п’яти років); 
старший дошкільний вік (від п’яти до шести (семи) років).  
2.4.  У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку, при 
потребі можуть створюватись інклюзивні групи, з урахуванням стану здоров’я 
дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку. 
 2.5. Дошкільний навчальний заклад має групи з денним режимом перебування 
дітей. 

            2.6. Наповнюваність груп дітьми становить:  



 - для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб,    
-  для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб,      
- різновікові -  до 15 осіб, 
- в оздоровчий період - до 15 осіб, 
- в інклюзивних групах – до 15 осіб  (в них не більше трьох дітей з особливими 
освітніми потребами). 
2.7.Кількість дітей у групах визначається засновником залежно від 
демографічної ситуації. 
2.8. Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до 
державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти 
затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 
2.9. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, 
карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 
замінюють, а також у літній оздоровчий  період (75 днів). 
2.10.  Відрахування дітей  з закладу дошкільної освіти може здійснюватись: 
-  за  бажанням  батьків, або осіб, які  їх  замінюють; 
-  на підставі медичного  висновку про стан здоров’я дитини, що  виключає 
можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу; 
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, 
плати за харчування дитини протягом 2-х місяців. 
2.11. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про 
відрахування дитини – не менш як за 10 днів до дня відрахування дитини з 
закладу дошкільної освіти  . 
2.12. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу дошкільної 
освіти. 
2.13.Здійснюється соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення 
умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які не 
відвідують заклад дошкільної освіти з наданням консультаційної допомоги 
сім’ї. 
 

3. РЕЖИМ РОБОТИ 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
3.1. Заклад дошкільної освіти працює за: п’ятиденним робочим тижнем, 
протягом  9 годин. 
Вихідні  дні: субота, неділя,  святкові.                                                                            
3.2  Щоденний  графік  роботи дошкільного  закладу:  

початок  роботи закладу – 8.00 год,  закінчення – 17.00 год та роботу 
чергової групи з 07.30 до 8.00, з 17. 00 до 18.00 год. 
 

4.  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

4.1.Навчальний рік у закладі дошкільної освіти  починається – 1 вересня, 
закінчується - 31  травня наступного року. 



З 1 червня до 31 серпня - оздоровчий  період, у закладі дошкільної освіти 
проводиться оздоровлення дітей. 
На період проведення поточних, капітальних ремонтів приміщень закладу, за 
рішенням виконавчого комітету, робота закладу тимчасово призупиняється. 
4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до 
затвердженого річного плану, який складається на навчальний рік  та 
оздоровчий період. 
4.3. План роботи закладу дошкільної освіти затверджується його директором. 
4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання та 
виховання дітей.  
4.5.Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за програмами, 
затвердженими Міністерством освіти і науки України. 
 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У 
ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

5.1.  Порядок забезпечення продуктами харчування: відповідно до санітарно - 
гігієнічних правил і норм. 
5.2. У закладі дошкільної освіти встановлено 3-х разове харчування, на 
оздоровчий період - 4-х разове. 
5.3.Безпосередня організація та контроль за якістю харчування, вітамінізацією 
страв закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, 
смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 
зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів їх облік, звітність, норми 
списання, покладається на директора закладу дошкільної освіти та медичного 
працівника. 
5.4 Контроль і державний нагляд за якістю харчування у дошкільному 
навчальному закладі покладається на засновника, відповідний орган управління 
охорони здоров’я, орган управління освітою. 
5.5. Плата за харчування дитини здійснюється відповідно до чинного 
законодавства. 
Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі дошкільної освіти для 
багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 
соціальної підтримки, надаються за рішенням засновника за рахунок коштів 
місцевого бюджету. 

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх 
замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 
попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про 
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 
харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.  

Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 
отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям". 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У 
ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

6.1.Постійне медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти 
здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками які входять до 
штату закладу. 
6.2.  Медичний персонал  здійснює: 
- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, 
надання їм невідкладної медичної допомоги; 
- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, 
профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів; 
- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання 
раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального 
навантаження; 
-   проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, 
які їх заміняють, та працівників закладу.   
6.3. заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 
роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних 
заходів. 
 

7.  УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
7.1. Учасниками освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі є діти 
дошкільного віку, директор, вихователь-методист, педагогічні  працівники, 
медичні  працівники, помічники  вихователів, батьки або особи, які їх 
замінюють, фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у 
сфері дошкільної освіти. 
7.2.За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, 
новаторство у праці та за інші досягнення в роботі встановлюються такі форми 
матеріального та морального заохочення:   
-  подяка по дошкільному навчальному закладу; 
-  виплати, згідно ст. 57 Закону України «Про освіту». 
За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні 
працівники представляються до нагородження державними нагородами, 
почесними грамотами та іншими видами морального і матеріального 
заохочення. 
Заохочення оголошується в наказі, доводиться до відома всього колективу 
закладу дошкільної освіти  і заносяться до трудової книжки працівника. 
7.3.  Права дитини  у сфері дошкільної освіти: 
-  безоплатне медичне обслугогування; 
 -  захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її 
здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 
 - захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, 
а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; 
-  здоровий спосіб життя. 
7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:  
-  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу; 



-  звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, 
виховання та навчання своїх дітей; 
-  брати  участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 
матеріально-технічної  бази закладу; 
-  захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і 
суді. 
 Батьки або особи , які їх замінюють, зобов’язані:- 
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, 
культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 
дошкільної освіти; 
-  своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у 
встановленому законом порядку; 
- своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності 
дитини або її хвороби; 
- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 
належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 
- поважати гідність дитини; 
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за 
віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв; 
-  інші права, та обов’язки визначені Законом України «Про освіту». 
7.5. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти 
приймається особа, з високими моральними якостями, яка має вищу 
педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну 
кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість 
роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні 
обов,язки. 
7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 
Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно 
– правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку. 
7.7.  Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти мають право: 
-  на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з 
дітьми; 
-  брати участь у роботі органів самоврядування закладу; 
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;  
- проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, 
експериментальну, пошукову роботу;   
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; 
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавств; 
- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 
громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 
-  на захист професійної  честі та власної  гідності; 
-  інші права, що не суперечать  законодавству України. 
7.8. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти зобов’язані: 



-  виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови трудового 
договору, посадову інструкцію; 
-  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати  
гідність дитини та її батьків; 
-  забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм  
експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 
психологічного насильства; 
-  брати участь у роботі  педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з 
підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 
загальнополітичної культури; 
-  виконувати накази та розпорядження керівництва та рішення засновника; 
-  інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 
7.9.  Педагогічні та інші працівники  закладу дошкільної освіти приймаються на 
роботу та звільняються з посади директором. 
7.10. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за 
збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з законодавством. 
7.11. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до статті 26 Закону 
України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди згідно вимог 
Держпродспоживслужби. 
7.12. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, 
яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого 
Міністерством освіти і науки України. 
7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 
внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових 
обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не 
відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного 
законодавства. 
 

8.  УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 
8.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється його 
засновником. 
8.2. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснюється його директором. 
8.3. На посаду директора закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є 
громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 
педагогічної роботи не менше як 3 роки, а також організаторські здібності, 
фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 
обов’язків.  
8.4. Директора закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з 
посади засновник або уповноважений ним орган. 
8.5. Інших працівників закладу дошкільної освіти призначає на посаду та 
звільняє з посади директор у порядку, передбаченому установчими 
документами закладу, відповідно до законодавства.  
Директор закладу дошкільної освіти  : 



- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених  Законом 
України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у 
межах державних вимог до її змісту і обсягу; 
-  здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладом дошкільної освіти; 
- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших  органах, 
установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами; 
-  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 
дошкільної освіти і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та 
збереження матеріально-технічної бази  закладу; 
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх 
виконання; 
- складає кошториси на утримання закладу та штатні розписи за погодженням з 
міським головою ; 
- організує таконтролює харчування і медичне обслуговування дітей; 
- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції 
працівників за погодженням з профспілковим комітетом;     
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил 
техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;  
- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, 
виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям,  
здібностям і потребам; 
- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі 
пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів; 
-  організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють; 
- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську 
діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах (конференціях) 
колективу та батьків або осіб, які їх  замінюють. 
8.6. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному навчальному закладі – 
педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: усі педагогічні 
працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити 
голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність 
у сфері дошкільної освіти. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть 
бути, представники громадських організацій, педагогічні працівники  акладів 
середньої освіти, батьки або особи, які їх  замінюють. 
Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти. 

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 
Педагогічна рада закладу дошкільної освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та 
виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання 
програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі; 
- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості 
освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 
- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі; 
- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних 
працівників; 



- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитку їхньої творчої ініціативи; 
- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 
- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного 
досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній 
діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, 
фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; 
- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення 
вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу; 
- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 
учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 
закладу та проведення громадської акредитації закладу; 
- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами 
закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію 
рішеннями директора закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради становить: 4 рази на рік. 
8.7.Вищім колегіальним органом громадського самоврядування закладу є 
загальні збори колективу закладу, які скликають не рідше одного разу на  рік. 
Термін їх повноважень становить – 1 рік. 
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від 
загальної кількості присутніх. 
Загальні збори: 
- обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, 
встановлюють терміни її повноважень; 
- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради закладу дошкільної освіти з 
питань статутної діяльності закладу, дають йому оцінку шляхом таємного або 
відкритого голосування; 
-  розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської 
діяльності закладу дошкільної освіти; 
- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу 
дошкільної освіти. 
8.5.У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної освіти, 
діяльність якої регулюється статутом. 
Кількість засідань ради призначаються за потребою. 
Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому бере 
участь не менше двох третин її членів ( працівники закладу дошкільної освіти, 
батьки та інші). 
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає 
питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення 
матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, 



вносить пропозиції щодо морально і матеріального заохочення учасників 
освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти 
батьків. 
 

9. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
9.1 Будівлі та споруди розташовані за адресою: м. Татарбунари, вул. 
Клюшнікова, 23, а також комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові 
майданчики в яких розміщений  КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «КОЛОСОК»      ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ є комунальною власністю територіальної громади міста Татарбунари та 
передані рішенням засновника в оперативне управління закладу дошкільної 
освіти  . 
 

10.  ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

10.1.  Джерелами  фінансування   закладу дошкільної освіти є кошти: 
-  місцевого бюджету; 
- державного бюджету у розмірі передбаченому нормативами формульної 
методики;  
- плата батьків або осіб, які їх замінюють за утримання дітей у дошкільному 
закладі; 
- дотації та субвенції на утримання закладу; 
-  добровільні  пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;  
- інші надходження, що не заборонені  чинним  законодавством; 
10.2.  Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником має право: 
-  придбати і орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 
- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб 
- здавати в оренду приміщення, споруди , обладнання юридичним та фізичним 
особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством. 
10.3. Штатний розпис закладу дошкільної освіти затверджується директором на 
основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 
МОН України, за погодженням з міським головою. 
10.4. Статистична звітність: форма 850-к – щорічно, про діяльність дошкільного 
навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства. 
10.5. Порядок ведення діловодства в закладі дошкільної освіти визначається 
директором закладу відповідно до законодавства. Бухгалтерський облік 
здійснюється закладом дошкільної освіти самостійно. 

 
11.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

11.1. Контроль за дотриманням закладом дошкільної освіти державних вимог 
щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відповідним 
органом управління освітою. 
11.2. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 
процесом встановлюється  засновником. 
 



12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ 
12.1. Реорганізація і ліквідація закладу дошкільної освіти здійснюється за 
рішенням засновника, відповідно до вимог діючого законодавства. 
 

13. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ, ДОПОВНЕННЯ І ЗМІНИ ДО НЬОГО 

13.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації 
відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту 
затверджуються Засновником шляхом прийняття рішення, та набувають 
юридичної сили з моменту їх державної реєстрації. 
13.2. З моменту реєстрації цього Статуту попередні редакції втрачають 
чинність. 
 
 
 
 
 
             
Татарбунарський міський  голова                                                   А.П.Глущенко 
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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.2 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  (ЯСЛА-САДОК) № 
1 «НЕЗАБУДКА» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є закладом 
дошкільної освіти створеним Татарбунарською міською радою 
Татарбунарського району, Одеської області. 
1.2.Повне найменування  закладу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 1 «НЕЗАБУДКА» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ, скорочене найменування: КЗ ДО (ЯСЛА-САДОК) № 1 
«НЕЗАБУДКА». 
1.3. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 1 
«НЕЗАБУДКА» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 
34520034) є правонаступником прав та обов’язків КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) 
№1 «НЕЗАБУДКА» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 34520034) 
1.4. Місце знаходження закладу дошкільної освіти : 68100, Одеська  область, 
Татарбунарський  район, м. Татарбунари, вул. Центральна, 68. 
1.5. Засновником  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
(ЯСЛА-САДОК) № 1 «НЕЗАБУДКА» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(далі заклад дошкільної освіти) є Татарбунарська міська рада Татарбунарського 
району Одеської області. 
Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування закладу 
дошкільної освіти затвердженого бюджетного розпису, забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері дошкільної освіти, поліпшення матеріально – 
технічної бази та господарського обслуговування, в межах затвердженого 
кошторису на відповідний бюджетний рік. 
1.6. Заклад дошкільної освіти діє на підставі Статуту та в своїй діяльності 
керується Конституцією України, Законами  України «Про  освіту», «Про 
дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – 
Положення), іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом, 
рішеннями засновника. 
1.7. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп 
встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в 
органах Державного казначейства (для державних і комунальних закладів). 
1.8. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на 
право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 
встановленому законодавством України порядку.  
1.9.Метою закладу дошкільної освіти є: 

- задоволення потреб мешканців м. Татарбунари в здобутті дошкільної 
освіти; 

- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового 
компонента дошкільної освіти; 



- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та 
навчання дітей, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно 
до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання; 

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, 
норм безпечної поведінки; 

- сприяння збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, 
психологічному і фізичному розвитку дітей; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з сім'єю; 
- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань 

про дітей дошкільного віку; 
- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу; 
- формування освітньї програми закладу; 
- забезпечення добору і розстановки кадрів; 
- додерження фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної 

бази; 
1.10. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює 
діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним  законодавством, 
Положенням та даним Статутом. 
1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед засновником, 
особою, суспільством і державою за: 
- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом  України  
«Про дошкільну освіту»; 
 - забезпечення рівня дошкільної освіти у межах вимог до її змісту, рівня і 
обсягу;    
         - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально технічної 
бази. 
1.12. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і 
фізичними особами, визначаються угодами, що укладені між ними. 
 

2.  КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

2.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 190 (сто дев'яносто) місць та 
розрахований на 12 вікових груп.    
2.2. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу відбувається з двох 
років. 
2.3.  Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові) ознаками  
       Вікова періодизація: 
ранній вік (від одного до трьох років); 
передшкільний вік (від трьох до шести (семи) років); 
молодший дошкільний вік (від трьох до чотирьох років); 
середній дошкільний вік (від чотирьох до п’яти років); 
старший дошкільний вік (від п’яти до шести (семи) років).  
2.4.  У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку, при 
потребі можуть створюватись інклюзивні групи, з урахуванням стану здоров’я 
дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку. 



 2.5. Дошкільний навчальний заклад має групи з денним режимом перебування 
дітей. 

            2.6. Наповнюваність груп дітьми становить:  
 - для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб,    
-  для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб,      
- різновікові -  до 15 осіб, 
- в оздоровчий період - до 15 осіб, 
- в інклюзивних групах – до 15 осіб  (в них не більше трьох дітей з особливими 
освітніми потребами). 
2.7.Кількість дітей у групах визначається засновником залежно від 
демографічної ситуації. 
2.8.Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до 
державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти 
затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 
2.9. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, 
карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 
замінюють, а також у літній оздоровчий  період (75 днів). 
2.10.  Відрахування дітей  з закладу дошкільної освіти може здійснюватись: 
-  за  бажанням  батьків, або осіб, які  їх  замінюють; 
-  на підставі медичного  висновку про стан здоров’я дитини, що  виключає 
можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу; 
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, 
плати за харчування дитини протягом 2-х місяців. 
2.11. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про 
відрахування дитини – не менш як за 10 днів до дня відрахування дитини з 
закладу дошкільної освіти  . 
2.12. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу дошкільної 
освіти. 
2.13.Здійснюється соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення 
умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які не 
відвідують заклад дошкільної освіти з наданням консультаційної допомоги 
сім’ї. 
 

3. РЕЖИМ РОБОТИ 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

3.1. Заклад дошкільної освіти працює за: п’ятиденним робочим тижнем, 
протягом  9 годин. 
Вихідні  дні: субота, неділя,  святкові.                                                                            
3.3  Щоденний  графік  роботи дошкільного  закладу:  

початок  роботи закладу – 8.00 год,  закінчення – 17.00 год. 
та робота чергової групи з 7.30год. до 8.00год., 17.00год.до 18.00год. 
 

4.  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 



4.1.Навчальний рік у закладі дошкільної освіти  починається – 1 вересня, 
закінчується - 31  травня наступного року. 
З 1 червня до 31 серпня - оздоровчий  період, у закладі дошкільної освіти 
проводиться оздоровлення дітей. 
На період проведення поточних, капітальних ремонтів приміщень закладу, за 
рішенням виконавчого комітету, робота закладу тимчасово призупиняється. 
4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до 
затвердженого річного плану, який складається на навчальний рік  та 
оздоровчий період. 
4.3. План роботи закладу дошкільної освіти затверджується його директором. 
4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання та 
виховання дітей.  
4.5.Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за програмами, 
затвердженими Міністерством освіти і науки України. 
 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У 
ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

5.1.  Порядок забезпечення продуктами харчування: відповідно до санітарно - 
гігієнічних правил і норм. 
5.2. У закладі дошкільної освіти встановлено 3-х разове харчування, на 
оздоровчий період - 4-х разове. 
5.3.Безпосередня організація та контроль за якістю харчування, вітамінізацією 
страв закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, 
смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 
зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів їх облік, звітність, норми 
списання, покладається на директора закладу дошкільної освіти та медичного 
працівника. 
5.4 Контроль і державний нагляд за якістю харчування у дошкільному 
навчальному закладі покладається на засновника  та державною службою 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 
5.5. Плата за харчування дитини здійснюється відповідно до чинного 
законодавства. 
Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі дошкільної освіти для 
багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 
соціальної підтримки, надаються за рішенням засновника за рахунок коштів 
місцевого бюджету. 

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх 
замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 
попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про 
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 
харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.  

Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 



отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям". 
 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У 
ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

6.1.Постійне медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти 
здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками які входять до 
штату закладу. 
6.2.  Медичний персонал  здійснює: 
- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, 
надання їм невідкладної медичної допомоги; 
- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, 
профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів; 
- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання 
раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального 
навантаження; 
-   проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, 
які їх заміняють, та працівників закладу.   
6.3. заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для 
роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних 
заходів. 
 

7.  УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
7.1. Учасниками освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі є діти 
дошкільного віку, директор, вихователь-методист, педагогічні  працівники, 
медичні  працівники, помічники  вихователів, батьки або особи, які їх 
замінюють, фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у 
сфері дошкільної освіти. 
7.2.За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, 
новаторство у праці та за інші досягнення в роботі встановлюються такі форми 
матеріального та морального заохочення:   
-  подяка по дошкільному навчальному закладу; 
-  виплати, згідно ст. 57 Закону України «Про освіту». 
За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні 
працівники представляються до нагородження державними нагородами, 
почесними грамотами та іншими видами морального і матеріального 
заохочення. 
Заохочення оголошується в наказі, доводиться до відома всього колективу 
закладу дошкільної освіти  і заносяться до трудової книжки працівника. 
7.3.  Права дитини  у сфері дошкільної освіти: 
-  безоплатне медичне обслугогування; 
 -  захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її 
здоров’ю, моральному та духовному розвитку; 
 - захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, 
а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


-  здоровий спосіб життя. 
7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:  
-  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу; 
-  звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, 
виховання та навчання своїх дітей; 
-  брати  участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні 
матеріально-технічної  бази закладу; 
-  захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і 
суді. 
 Батьки або особи , які їх замінюють, зобов’язані:- 
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, 
культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 
дошкільної освіти; 
-  своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у 
встановленому законом порядку; 
- своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності 
дитини або її хвороби; 
- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 
належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 
- поважати гідність дитини; 
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за 
віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв; 
-  інші права, та обов’язки визначені Законом України «Про освіту». 
7.5. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти 
приймається особа, з високими моральними якостями, яка має вищу 
педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну 
кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість 
роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні 
обов,язки. 
7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 
Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно 
– правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку. 
7.7.  Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти мають право: 
-  на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з 
дітьми; 
-  брати участь у роботі органів самоврядування закладу; 
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;  
- проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, 
експериментальну, пошукову роботу;   
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; 
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавств; 
- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 
громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 



-  на захист професійної  честі та власної  гідності; 
-  інші права, що не суперечать  законодавству України. 
7.8. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти зобов’язані: 
-  виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови трудового 
договору, посадову інструкцію; 
-  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати  
гідність дитини та її батьків; 
-  забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм  
експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 
психологічного насильства; 
-  брати участь у роботі  педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з 
підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 
загальнополітичної культури; 
-  виконувати накази та розпорядження керівництва та рішення засновника; 
-  інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 
7.9.  Педагогічні та інші працівники  закладу дошкільної освіти приймаються на 
роботу та звільняються з посади директором. 
7.10. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за 
збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з законодавством. 
7.11. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до статті 26 Закону 
України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди згідно вимог 
Держпродспоживслужби. 
7.12. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, 
яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого 
Міністерством освіти і науки України. 
7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 
внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових 
обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не 
відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного 
законодавства. 
 

8.  УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 
8.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється його 
засновником. 
8.2. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснюється його директором. 
8.3. На посаду директора закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є 
громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж 
педагогічної роботи не менше як 3 роки, а також організаторські здібності, 
фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 
обов’язків.  
8.4. Директора закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з 
посади засновник або уповноважений ним орган. 



8.5. Інших працівників закладу дошкільної освіти призначає на посаду та 
звільняє з посади директор у порядку, передбаченому установчими 
документами закладу, відповідно до законодавства.  
Директор закладу дошкільної освіти  : 
- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених  Законом 
України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у 
межах державних вимог до її змісту і обсягу; 
-  здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладом дошкільної освіти; 
- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших  органах, 
установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами; 
-  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу 
дошкільної освіти і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та 
збереження матеріально-технічної бази  закладу; 
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх 
виконання; 
- складає кошториси на утримання закладу та штатні розписи за погодженням з 
міським головою; 
- організує таконтролює харчування і медичне обслуговування дітей; 
- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції 
працівників за погодженням з профспілковим комітетом;     
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил 
техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;  
- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, 
виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям,  
здібностям і потребам; 
- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі 
пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів; 
-  організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють; 
- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську 
діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах (конференціях) 
колективу та батьків або осіб, які їх  замінюють. 
8.6. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному навчальному закладі – 
педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: усі педагогічні 
працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити 
голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність 
у сфері дошкільної освіти. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть 
бути, представники громадських організацій, педагогічні працівники  акладів 
середньої освіти, батьки або особи, які їх  замінюють. 
Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти. 

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. 
Педагогічна рада закладу дошкільної освіти: 

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та 
виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання 
програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі; 



- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості 
освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 
- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі; 
- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних 
працівників; 
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитку їхньої творчої ініціативи; 
- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 
- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного 
досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній 
діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, 
фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; 
- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю; 
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення 
вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу; 
- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших 
учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 
закладу та проведення громадської акредитації закладу; 
- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами 
закладу до її повноважень. 

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію 
рішеннями директора закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради становить: 4 рази на рік. 
8.7.Вищім колегіальним органом громадського самоврядування закладу є 
загальні збори колективу закладу, які скликають не рідше одного разу на  рік. 
Термін їх повноважень становить – 1 рік. 
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від 
загальної кількості присутніх. 
Загальні збори: 
- обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, 
встановлюють терміни її повноважень; 
- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради закладу дошкільної освіти з 
питань статутної діяльності закладу, дають йому оцінку шляхом таємного або 
відкритого голосування; 
-  розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської 
діяльності закладу дошкільної освіти; 
- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу 
дошкільної освіти. 
8.5.У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної освіти, 
діяльність якої регулюється статутом. 
Кількість засідань ради призначаються за потребою. 



Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому бере 
участь не менше двох третин її членів ( працівники закладу дошкільної освіти, 
батьки та інші). 
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає 
питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення 
матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, 
вносить пропозиції щодо морально і матеріального заохочення учасників 
освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти 
батьків. 
 

10. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
9.1 Будівлі та споруди розташовані за адресою: м. Татарбунари, вул.Центральна 
68, а також комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики в 
яких розміщений КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-
САДОК) № 1 «НЕЗАБУДКА» ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є 
комунальною власністю територіальної громади міста Татарбунари та передані 
рішенням засновника в оперативне управління закладу дошкільної освіти  .  
 

10.  ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

10.1.  Джерелами  фінансування   закладу дошкільної освіти є кошти: 
-  місцевого бюджету; 
- державного бюджету у розмірі передбаченому нормативами формульної 
методики;  
- плата батьків або осіб, які їх замінюють за утримання дітей у дошкільному 
закладі; 
- дотації та субвенції на утримання закладу; 
-  добровільні  пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;  
- інші надходження, що не заборонені  чинним  законодавством; 
10.2.  Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником має право: 
-  придбати і орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 
- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб 
- здавати в оренду приміщення, споруди , обладнання юридичним та фізичним 
особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством. 
10.3. Штатний розпис закладу дошкільної освіти затверджується директором на 
основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених 
МОН України, за погодженням з міським головою. 
10.4. Статистична звітність: форма 850-к – щорічно, про діяльність дошкільного 
навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства. 
10.5. Порядок ведення діловодства в закладі дошкільної освіти визначається 
директором закладу відповідно до законодавства. Бухгалтерський облік 
здійснюється закладом дошкільної освіти самостійно. 

 
11.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 



11.1. Контроль за дотриманням закладом дошкільної освіти державних вимог 
щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відповідним 
органом управління освітою, з погодженням засновника. 
11.2. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 
процесом встановлюється  засновником. 
 

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ 
12.1. Реорганізація і ліквідація закладу дошкільної освіти здійснюється за 
рішенням засновника, відповідно до вимог діючого законодавства. 

13. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ, ДОПОВНЕННЯ І ЗМІНИ ДО НЬОГО 

13.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації 
відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту 
затверджуються Засновником шляхом прийняття рішення, та набувають 
юридичної сили з моменту їх державної реєстрації. 
13.2. З моменту реєстрації цього Статуту попередні редакції втрачають 
чинність. 
 
 
 
 
 
Татарбунарський міський  голова                                                   А.П.Глущенко 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 

Про приватизацію квартири № 5 
розташованої в м. Татарбунари  
по вул. Кожедуба Івана, 32 
за заявою Герасим В.М. 
 
     Відповідно до ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись ст. 8 Закону України «Про приватизацію 
державного житлового фонду», наказом Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396 «Про 
затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян», враховуючи  протокол № 3 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської ради від 21 лютого 2018 року, розглянувши та 
обговоривши заяву Герасима Валерія Миколайовича, мешканця міста,  
Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
1. Заяву наймача Герасима Валерія Миколайовича, щодо приватизації квартири 
№ 5, в якій Він мешкає, що знаходиться за адресою  м. Татарбунари вул. 
Кожедуба Івана, 32 задовольнити. 
 
2. Передати квартиру № 5, що знаходиться за адресою  м. Татарбунари вул. 
Кожедуба Івана, 32, загальною площею 122,4 кв. м., житловою площею 57,6 кв. 
м. в приватну спільну часткову власність Герасиму Валерію Миколайовичу, 
Дойчевій Світлані Павлівні та Дойчеву Павлу Петровичу, в рівних долях по 1/3 
кожному.  
 
3. Затвердити розрахуноки вартості надлишків загальної площі квартири № 5, 
що приватизується в м. Татарбунари по вул. Кожедуба Івана, 32 (додається). 
 
4. Герасиму Валерію Миколайовичу, Дойчевій Світлані Павлівні та Дойчеву 
Павлу Петровичу сплатити вартість надлишкової загальної площі квартири. 
  



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення 
питання об’єднання територіальних громад та соціальних питань. 
 

 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  585-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 __ 
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про внесення змін до структури  
виконавчих органів Татарбунарської 
міської ради  
 
 

Відповідно до пункту 5 статті 26,  частини другої статті 51, частини першої 
статті  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою  
забезпечення ефективності здійснення повноважень виконавчого комітету 
міської ради, Татарбунарська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 
 1. Внести зміни до структури виконавчих органів  Татарбунарської 
міської ради, затвердженої рішенням сесії міської ради від 08 грудня 2017 року 
№ 507-VII, а саме: 
 1.1. В  відділі бухгалтерського обліку  виконавчого комітету (апарату) 
міської ради скоротити  одну  посаду  спеціаліста;  
 1.2. В відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
міської ради ввести одну посаду головного спеціаліста. 
 
 2. Внести зміни до  додатку 1 до рішення сесії Татарбунарської міської 
ради від 08 грудня 2017 року «Про затвердження структури виконавчих органів  
Татарбунарської міської ради»,  виклавши його в новій редакції (додається).  
 
 3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської 
ради (Лютикова Л.С.) внести зміни до штатного розпису виконавчого комітету 
(апарату) міської ради.  
 
 4. Начальнику відділу з питань діловодства та контролю-секретаріату 
ради та виконавчого комітету міської ради Бондаренко Ю.О. попередити 
працівника про можливе вивільнення  та запропонувати  працівнику, що 
підпадає під скорочення штату, переведення за його згодою на інші вакантні 
посади та здійснити  переведення працівника  відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
 



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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  586 -VІІ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про внесення змін до кількісного і 
персонального складу виконавчого 
комітету  Татарбунарської  міської 
ради. 

 
 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26, пункту 5 частини 
четвертої  статті 42, статті 51, частини першої статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на підставі подання  міського голови 
Глущенка А.П., Татарбунарська  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до кількісного та персонального складу виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради. 

 2. Затвердити кількісний склад виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради у кількості 23 осіб. 

3. Ввести до складу виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 2 
особи: 

- Горб Лідію Іванівну; 
- Ряйлян Людмилу Михайлівну.  
4. Венести відповідні зміни у пункти 1, 2 рішення Татарбунарської міської 

ради від  22.12.2015 № 11–VII «Про утворення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради».   

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питання 
законності, правопорядку,  депутатської етики, вирішення питання об’єднання 
територіальних громад, та соціальних питань.    

 
 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  587-VІІ 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про   надання  статусу Дендропарку 
з ігровим майданчиком «Мрії збуваються»   
земельній ділянці в місті Татарбунари 
Одеської області  

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статей 51 - 53 Закону 
України «Про природно-заповідний фонд України», Правил утримання зелених 
насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 
10 квітня 2006 року № 105, з метою підвищення рекреаційного потенціалу міста 
Татарбунари, раціонального використання та збереження зелених насаджень, 
Татарбунарська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати статус Дендропарку земельній ділянці розташованої в місті 
Татарбунари, орієнтовною площею 2,24 га, згідно  викопіювання М 1:500, що 
додається.    
 
2. Присвоїти  вищевказаному Дендропарку назву – Дендропарк «Дивосвіт». 
3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради: 
3.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо оформлення права 
користування та благоустрою земельних ділянок, вказаних у пункті 1 цього 
рішення. 
3.2. Розглянути можливість залучення коштів меценатів для   благоустрою  
Дендропарку «Дивосвіт». 
 
4. Передати Дендропарк «Дивосвіт» в господарське відання  Управління 
майном комунальної власності за забезпечення благоустрою у місті. 
 
5. Оприлюднити це рішення    на офіційному веб - сайті Татарбунарської 
міської ради та районній газеті «Татарбунарський вісник».  



6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища Татарбунарської міської ради.  
 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  588 -VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя сесія VII скликання 
 
 
Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської 
ради від 01.07.2011 року №172-VI «Про затвердження 
ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної 
власності за функцією використання у відсотковому 
відношенні до нормативної грошової оцінки земель 
м.Татарбунари»» 

 
              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Податковим кодексом України, розглянувши лист (колективний) від 06.02.2018 
року №Кол-164  Апонюк Ельгізи Анасівни та інших,  Татарбунарська міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 01.07.2011 
року №172-VI «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки 
комунальної власності за функцією використання у відсотковому відношенні до 
нормативної грошової оцінки земель м.Татарбунари», а саме:  

 
1.1. Для розділу «Землі комерційного використання», у підпунктах, що 

стосуються «-район автостанції» у графі «Ставка оренди землі у відсотках від 
нормативної грошової оцінки землі» замість цифр: «12,0», зазначити: «8,0». 

 
1.2. На земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером 

5125010100:02:005:0232, яка знаходиться в оренді ТОВ «ТЕКА», для площ, які 
займають об’єкти торгівлі встановити ставку орендної плати у розмірі 8%, для 
іншої частини земельної ділянки – 5%. 

 
2.    Пункт 1 цього рішення набуває чинності з 01.01.2019 року. 

 
3. Внести зміни до договорів оренди землі та здійснити державну 

реєстрацію додаткових угод. 
 



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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  589-VІІ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду в м. 
Татарбунари за заявою фізичної особи – 
підприємця Андоні Валентина Борисовича 
 

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 50 Закону України «Про землеустрій», 
розглянувши заяву та проект землеустрою фізичної особи – підприємця Андоні 
Валентина Борисовича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1.    Затвердити проект землеустрою щодо віддедення земельної ділянки в 

оренду строком на 49(сорок дев’ять) років фізичній особі – підприємцю Андоні 
Валентину Борисовичу для будівництва і обслуговування будівель торгівлі за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя 
Тура, будинок 15/5-Б. Кадастровий номер 5125010100:02:004:0301. Площа 
земельної ділянки 0,0028 га. 

 
2. Надати фізичній особі – підприємцю Андоні Валентину Борисовичу в 

оренду строком на 49(сорок дев’ять) років земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування будівель торгівлі за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Василя Тура, будинок 15/5-Б, з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0301,  площею  - 0,0028 га. 

 
 3. Зобов`язати Андоні Валентина Борисовича: 
 3.1. Здійснити державну реєстрацію речового 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.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  590-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність в м. 
Татарбунари за заявою Лисого Михайла 
Сергійовича 
 

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 50 Закону України «Про землеустрій», 
розглянувши заяву та проект землеустрою Лисого Михайла Сергійовича, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1.    Затвердити проект землеустрою щодо віддедення земельної ділянки у 

власність гр.. Лисому Михайлу Сергійовичу для будівництва індивідуального 
гаражу, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вул. Лесі Українки, 12-а, гараж №3. Кадастровий номер 
5125010100:02:004:0295. Площа земельної ділянки 0,0027 га. 

 
2.    Передати гр. Лисому Михайлу Сергійовичу у власність безоплатно 

земельну ділянку для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, 12-а, 
гараж №3, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0295,  площею  - 0,0027 
га. 

 
 3. Зобов`язати Лисого Михайла Сергійовича : 
 3.1. Здійснити державну реєстрацію 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 цього 



рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  591-VІІ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність в м. 
Татарбунари за заявою Лютикова Сергія 
Олександровича 
 
 

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 50 Закону України «Про землеустрій», 
розглянувши заяву та проект землеустрою Лютикова Сергія Олександровича, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1.    Затвердити проект землеустрою щодо віддедення земельної ділянки у 

власність гр.. Лютикову Сергію Олександровичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Південна, 4-б. Кадастровий номер 5125010100:02:005:1228. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га. 

 
2.    Передати гр. Лютикову Сергію Олександровичу у власність 

безоплатно земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Південна, 4-б, з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:1228,  площею  - 0,1000 га. 

 
3. Зобов`язати Лютикова Сергія Олександровича: 
 3.1. Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  592-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості),  для 
передачі у власність в м. Татарбунари за заявою 
Шалар Олени Андріївни, Чайковської Людмили 
Михайлівни, Воробйової Ганни Милентіївни, 
Гуровської Людмили Андріївни, Поліщук Марини 
Павлівни 
 
       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 та технічну документацію Шалар Олени Андріївни, 
Чайковської Людмили Михайлівни, Воробйової Ганни Милентіївни, Гуровської 
Людмили Андріївни, Поліщук Марини Павлівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Шалар Олені 
Андріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького, будинок 30. Площа 
земельної ділянки 0,0689 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1229. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Шалар 

Олені Андріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького, будинок 30, 
площею - 0,0689 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1229. 

 
3.Зобов`язати Шалар Олену Андріївну: 
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  



3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів.  

 
          

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чайковській 
Людмилі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Шевченко, будинок 4-а. 
Площа земельної ділянки 0,0560 га, кадастровий номер 
5125010100:02:003:1230. 

 
5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Чайковській Людмилі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Шевченко, 
будинок 4-а, з площею земельної ділянки 0,0560 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1230. 

  
6.Зобов`язати гр. Чайковську Людмилу Михайлівну: 
6.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
6.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Воробйовій 
Ганні Милентіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.Лазарівська, будинок 12. 
Площа земельної ділянки 0,0852 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1206. 

 
8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Воробйовій Ганні Милентіївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.Лазарівська, 
будинок 12, з площею земельної ділянки 0,0852 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1206. 

 
9.Зобов`язати гр. Воробйовій Ганні Милентіївні: 
9.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
9.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
9.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.» 



 
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Гуровській 
Людмилі Андріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.Кутузова, будинок 1. 
Площа земельної ділянки 0,0607 га, кадастровий номер 
5125010100:02:004:0303. 

 
11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Гуровській Людмилі Андріївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.Кутузова, 
будинок 1, з площею земельної ділянки 0,0607 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0303. 

  
12.Зобов`язати гр. Гуровській Людмилі Андріївні: 
12.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
12.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
12.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Поліщук 
Марині Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 
148. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1233.» 

 
14. 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.  

 
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  593-VІІ 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Мунчевського Віктора Григоровича та 
Мунчевської Оксани Василівни 
 

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 та технічну документацію Мунчевського Віктора 
Григоровича та Мунчевської Оксани Василівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. 
Мунчевському Віктору Григоровичу та гр. Мунчевській Оксані Василівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Польова, будинок 2. Площа земельної ділянки 
0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0234. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну сумісну 

власність гр. Мунчевському Віктору Григоровичу та гр. Мунчевській Оксані 
Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Польова, будинок 2, площею - 
0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0234. 

 
3. Зобов`язати гр. Мунчевського Віктора Григоровича та гр. Мунчевську 

Оксану Василівну: 
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  594-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Гузій Євгенії Іуліянівни, Зимньої Юлії 
Іуліянівни, Чеботару Іуліяна Андроновича, 
Чеботару Олександри Петрівни 
 
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 та технічну документацію Гузій Євгенії Іуліянівни, Зимньої 
Юлії Іуліянівни, Чеботару Іуліяна Андроновича, Чеботару Олександри 
Петрівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Гузій Євгенії 
Іуліянівні, Зимній Юлії Іуліянівні, Чеботару Іуліяну Андроновичу, Чеботару 
Олександрі Петрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Ветеринарний, 
будинок 17. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:001:0233. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність (по ¼ кожному) гр. Гузій Євгенії Іуліянівні, Зимній Юлії Іуліянівні, 
Чеботару Іуліяну Андроновичу, Чеботару Олександрі Петрівні для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, провулок Ветеринарний, будинок 17, площею - 0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0233. 

 



3.Зобов`язати гр. Гузій Євгенію Іуліянівну, Зимню Юлії Іуліянівну, 
Чеботару Іуліяна Андроновича, Чеботару Олександру Петрівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  595-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Чмиги Василя Харитоновича 
 
 

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 та технічну документацію Чмиги Василя Харитоновича, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чмизі Василю 
Харитоновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 
31. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1213. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Чмизі 

Василю Харитоновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 
31, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1213. 

 
3.Зобов`язати Чмигу Василя Харитоновича: 
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  596 -VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для надання в оренду в м. Татарбунари за заявою 
Гріцевської Людмили Іванівни 
 

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 та технічну документацію Гріцевської Людмили Іванівни, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Гріцевській 
Людмилі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 16. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:003:1223. 

 
2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. 

Гріцевській Людмилі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, 
будинок 16, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1223. 

 
3.Зобов`язати Гріцевську Людмилу Іванівну: 
 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового 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.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  597-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Чумаченко Ганни Петрівни 
 

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 та технічну документацію Чумаченко Ганни Петрівни, 
подані документи, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр.Чумаченко 
Ганні Петрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бузкова, будинок 3-а. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:004:0300. 

 
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність 

гр.Чумаченко Ганні Петрівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бузкова, 
будинок 3-а, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0300. 

 
3. Зобов`язати Чумаченко Ганну Петрівну: 
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  598-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Сухіни Олександра Савовича 

 
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 та технічну документацію Сухіни Олександра Савовича, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр.Сухіні 
Олександру Савовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Федора Бальца, будинок 
24. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1231. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.Сухіні 

Олександру Савовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Федора Бальца, будинок 
24, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1231. 

 
3.Зобов`язати Сухіну Олександра Савовича: 
 3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  599-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Бондаренко Раїси Михайлівни 
 

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 та технічну документацію Бондаренко Раїси Михайлівни, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Бондаренко 
Раїсі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 
10. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1215. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Бондаренко Раїсі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна,  
будинок 10, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1215. 

 
3.Зобов`язати Бондаренко Раїсу Михайлівну: 
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня 2018р. 
№  600-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Гроздєвої Віри Терентіївни 
 
 

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 та технічну документацію Гроздєвої Віри Терентіївни, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Гроздєвій Вірі 
Терентіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 94. 
Площа земельної ділянки 0,0804 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1212 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у спільну часткову приватну 

власність гр. Гроздєвій Вірі Терентіївні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 
Серпня, будинок 94, площею - 0,0804 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1212. 

 
3.Зобов`язати Гроздєву Віру Терентіївну: 
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  601-VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Недялкова Іллі Аксентійовича 
 

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 та технічну документацію громадянина Недялкова Іллі 
Аксентійовича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Недялкову 
Іллі Аксентійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район,  м. Татарбунари, вул. Папаніна, будинок 28. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:001:0238. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Недялкову Іллі Аксентійовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район,  м. Татарбунари, вул. Папаніна,  
будинок 28, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0238. 

 
3.Зобов`язати Недялкова Іллі Аксентійовича: 
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  602-VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Корєного Анатолія Юхимовича 

 
 
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 та технічну документацію Корєного Анатолія Юхимовича, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), громадянину 
Корєному Анатолію Юхимовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 
7. Площа земельної ділянки 0,0935 га, кадастровий номер 
5125010100:02:001:0239. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у власність гр. Корєному 

Анатолію Юхимовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 7, площею - 0,0935га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0239. 

 
3.Зобов`язати Корєного Анатолія Юхимовича: 
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
3.2.Дотримуватись положень статті  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.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  603-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Вівіч Тетяни Іполитівни 

 
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», Законом 
України «Про оренду землі», розглянувши заяву та технічну документацію 
Вівіч Тетяни Іполитівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Вівіч Тетяні 
Іполитівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 47. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:003:1227. 

 
2.  Передати земельну ділянку у власність безоплатно гр. Вівіч Тетяні 

Іполитівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 47, 
площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1227. 

 
3.Зобов`язати Вівіч Тетяну Іполитівну: 
 3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  604-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Назаренка Геннадія Олександровича 

 
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», Законом 
України «Про оренду землі», розглянувши заяву та технічну документацію 
Назаренка Геннадія Олександровича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Назаренку 
Геннадію Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 
27. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:003:1228. 

 
2.  Передати земельну ділянку у власність безоплатно гр. Назаренку 

Геннадію Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 
27, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1228. 

 
3.Зобов`язати Назаренка Геннадія Олександровича: 
 3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  605-VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Соколової Олександри Павлівни 

 
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», Законом 
України «Про оренду землі», розглянувши заяву та технічну документацію 
Соколової Олександри Павлівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Соколовій 
Олександрі Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 21. 
Площа земельної ділянки 0,0924 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1236. 

 
2.  Передати земельну ділянку у власність безоплатно гр. Соколовій 

Олександрі Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 21, 
площею - 0,0924 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1236. 

 
3.Зобов`язати Соколову Олександру Павлівну: 
 3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

 
 
 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  606-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Дімітрова Сергія Ілліча 

 
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», Законом 
України «Про оренду землі», розглянувши заяву та технічну документацію 
Дімітрова Сергія Ілліча, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Дімітрову 
Сергію Іллічу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Дністровська, будинок 
10. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1239. 

 
2.  Передати земельну ділянку у власність безоплатно гр. Дімітрову Сергію 

Іллічу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Дністровська, будинок 10, 
площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1239. 

 
3.Зобов`язати Дімітрова Сергія Ілліча: 
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  607-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Миндру Андрія Олексійовича 

 
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», Законом 
України «Про оренду землі», розглянувши заяву та технічну документацію 
Миндру Андрія Олексійовича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Миндру 
Андрію Олексійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Південна, будинок 2. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1227. 

 
2.  Передати земельну ділянку у власність безоплатно гр. Миндру Андрію 

Олексійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Південна, будинок 2, 
площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1227. 

 
3.Зобов`язати Миндру Андрія Олексійовича: 
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  608-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Ликова Олександра Андрійовича 

 
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», Законом 
України «Про оренду землі», розглянувши заяву та технічну документацію 
Ликова Олександра Андрійовича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Ликову 
Олександру Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Леона Попова, 
будинок 14-а. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1238. 

 
2.  Передати земельну ділянку у власність безоплатно гр. Ликову 

Олександру Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Леона Попова, 
будинок 14-а, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1238. 

 
3.Зобов`язати Ликова Олександра Андрійовича: 
 3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  609-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять трете  сесія VII скликання 
 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Сімаченко Любові Федосіївни 

 
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», Законом 
України «Про оренду землі», розглянувши заяву та технічну документацію 
Сімаченко Любові Федосіївни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Сімаченко 
Любові Федосіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 65. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1232. 

 
2.  Передати земельну ділянку у власність безоплатно гр. Сімаченко 

Любові Федосіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 65, 
площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1232. 

 
3.Зобов`язати Сімаченко Любов Федосіївну: 
 3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  610-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
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 
Сімаченко Любові Федосіївни 

 
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», Законом 
України «Про оренду землі», розглянувши заяву та технічну документацію 
Сімаченко Любові Федосіївни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Сімаченко 
Любові Федосіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, будинок 18. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:001:0237. 

 
2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Сімаченко 

Любові Федосіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, будинок 18, 
площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0237. 

 
3.Зобов`язати Сімаченко Любов Федосіївну: 
 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового 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.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  611-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
Про передачу у власність земельної ділянки в м. 
Татарбунари за заявою Дадіжа Тетяни Іванівни 
 

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 та додані документи Дадіжа Тетяни 
Іванівни, Татарбунарська міська рада 

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

Тетяні Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська,  будинок 
81, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1211. 
 

2.  Зобов`язати Дадіжа Тетяну Іванівну: 
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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  612-VІІ 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в м. Татарбунари за клопотанням: Саратського 
об’єднаного управління пенсійного фонду 
України 

 
Керуючись статями 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 клопотання, графічні матеріали та інші документи Саратського 
об’єднаного управління пенсійного фонду України, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування  Саратському об’єднаному 
управлінню пенсійного фонду України із земель житлової та громадської 
забудови державної власності для будівництва та обслуговування будівель 
органів державної влади та місцевого самоврядування, орієнтовною площею 
земельної ділянки 0,0594 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 14. 

 
2. Зобовязати заявника надати розроблений проект землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 
 
3.Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
« 12 » квітня  2018р. 
№  613-VІІ 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в м. Татарбунари за клопотанням: Алєксєєнко 
Олександра Вікторовича 

 
 
Керуючись статями 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 графічні матеріали Алексєєнко Олександра Вікторовича, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл громадянину Алексєєнко Олександру Вікторовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу, орієнтовною площею земельної 
ділянки 0,0025 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. 
Кутузова,24, гараж №40. 

 
2.Зобов`язати заявника надати розроблений проект землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради.  
 
3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  614-VІІ 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя  сесія VII скликання 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в м. Татарбунари за клопотанням: Калінського 
Михайла Купріяновича 

 
 
Керуючись статями 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 графічні матеріали Калінського Михайла Купріяновича, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл громадянину Калінському Михайлу Купріяновичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаражу, орієнтовною площею земельної 
ділянки 0,0032 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. 
Робоча,21/1, гараж №3. 

 
2.Зобов`язати заявника надати розроблений проект землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради.  
 
3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  615-VІІ 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя сесія VII скликання 
 
 

Про поновлення дії договорів оренди землі в м. 
Татарбунари, за заявами Соколова Володимира 
Олександровича,  Саламахи Лідії Максимівни  
 

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 заяви Соколова Володимира Олександровича,  Саламахи 
Лідії Максимівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

        1. Поновити терміном до 01.01.2019 року гр.Соколову Володимиру 
Олександровичу дію договору оренди землі від 05.09.2006 року, державна 
реєстрація Татарбунарським відділом Центру ДЗК від 08.05.2007 року 
№040753500030, зі змінами державна реєстрація від 31.08.2012 року 
№512501014002182 на земельну ділянку з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0026, площею 0,0060 га, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул.23 Серпня, 9-б, для будівництва та 
експлуатації будівель торгівлі. 
          
         2. Внести зміни до тексту договору оренди землі від 05.09.2006 року, 
державна реєстрація Татарбунарським відділом Центру ДЗК від 08.05.2007 року 
№040753500030, зі змінами державна реєстрація від 31.08.2012 року 
№512501014002182, відповідно до вимог чинного законодавства у новій 
редакції із зазначенням відомостей про кадастровий номер 
«5125010100:02:004:0026», у тексті виключити абревіатуру «СПД фізичній 
особі», а також зазначити у пункті 7термін дії договору «до 01.01.2019 року». 

 
3.Поновити до 01.01.2020 року гр. Саламахі Лідії Максимівни дію 

договору оренди землі від 18.08.2003 року, зареєстрований у Татарбунарській 
філії ОЦДЗК від 20.05.2004 року №437, на земельну ділянку площею 0,0149 га, 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Івана Кожедуба, будинок 32, із земель житлової та громадської забудови. 
        



        4. Зобов’язати заявників здійснити державну реєстрацію додаткових угоди 
до договорів зазначеного у пунктах 1 та 2 цього рішення. 

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  616-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя сесія VII скликання 
 

 
Про припинення, укладання та поновлення дії договорів 
оренди землі в м. Татарбунари за заявами Кузнєцової 
Світлани Леонтіївни, Федорова Порфирія Гурійовича, 
Бєлоконенко Світлани Тимофіївни, Каліна Альбіни 
Мирболатівни, Лєсніченка Вадима Веніаміновича, 
Колесника Сергія Івановича, Бричака Сергія 
Георгійовича, Буднік Ірини Семенівни 
 
     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», статтями 31-33 Закону України «Про 
оренду землі», розглянувши заяви Кузнєцової Світлани Леонтіївни, Федорова 
Порфирія Гурійовича, Бєлоконенко Світлани Тимофіївни, Каліна Альбіни 
Мирболатівни, Лєсніченка Вадима Веніаміновича,  Колесника Сергія Івановича,  
Бричака Сергія Георгійовича, Буднік Ірини Семенівни, Татарбунарська міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Припинити дію договору оренди землі від 28.11.2017 року №148 (запис 

про державну реєстрацію від 08.12.2017 року №23897188) з громадянкою 
Кузнєцовою Світланої Леонтіївною на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,0826 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1208, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м. Татарбунари, вул. Партизанська, будинок 35-а, за взаємною згодою сторін у 
зв’язку з договором купівлі-продажу житлового будинку від 09.02.2018 року. 

 
2. Припинити з 07.02.2018 року дію договору оренди землі від 04.04.2000 

року №61, з Федоровим Порфирієм Гурійовичем на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення площею 2,3 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, Татарбунарська міська рада, район винзаводу, 
за взаємною згодою сторін у зв’язку з набуттям права власності на земельну 
ділянку площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства з 



кадастровим номером 5125010100:02:005:1212 (запис про державну реєстрацію 
від 07.02.2018 року №24796018). 

 
3. Припинити дію договору оренди землі від 20.12.2017 року №150 (запис 

про державну реєстрацію від 10.01.2018 року №24376651) з громадянкою 
Бєлоконенко Світланою Тимофіївною на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1211, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 81, за взаємною згодою сторін у 
зв’язку з договором купівлі-продажу житлового будинку від 06.02.2018 року. 

 
4. Припинити дію договору оренди землі від 26.08.2009 року №105 з 

фізичною особою підприємцем  Каліна Альбіною Мирболатівною та 
Лєсніченко Вадимом Веніамінович, на земельну ділянку за адресою: Одеська 
область, м.Татарбунари, вул. Центральна (згідно паспорту прив’язки), площею 
0,0050 га, у зв’язку з укладанням договору пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою, для провадження підприємницької діяльності з надання послуг 
(перукарні). 

 
       5. Укласти договір оренди землі строком на 1 (один) рік з фізичною особою 
-  підприємцем Бричаком Сергієм Георгійовичем та Колесником Сергієм 
Івановичем для експлуатації та обслуговування комплексу нежитлових будівеь 
ковбасного цеху, під будівлями та спорудами та площею необхідною для їх 
обслуговування, площею 0,0757 га, за адресою: м.Татарбунари вул. Івана 
Кожедуба,41, на час виготовлення проекту землеустрою. 
 
      6. Поновити фізичній особі – підприємцю Буднік Ірині Семенівні до 
21.03.2019 року дію договору оренди землі від 21.03.2012 року №173, за 
адресою м.Татарбунари, вул. Князєва,39-а, для експлуатації нежитлової будівлі 
торгівлі, площею . 
 
      7. Поновити фізичній особі – підприємцю Буднік Ірині Семенівні до 
01.08.2018 року дію договору оренди землі від 21.03.2012 року №172, за 
адресою м.Татарбунари, вул. Стаханова, для розміщення тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності, площею . 
 
       8. Поновити  фізичній особі – підприємцю Буднік Ірині Семенівні до 
01.08.2018 року дію договору оренди землі від 21.03.2012 року №170, за 
адресою м.Татарбунари, вул. 23 Серпня, для розміщення тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності, площею. 
 
       9.  Зобов’язати  ФОП Буднік І.С. : 
 



        9.1. розробити до 01.07.2018 року, відповідно до порядку, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, паспорта прив’язки на розміщення тимчасових 
споруд, зазначених у пунктах 7 та 8 цього рішення,  для провадження 
підприємницької діяльності, погодити доцільність їх розміщення в 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради; 
 
        9.2. погасити до 01.06.2018 року заборгованість по сплаті орендної плати 
за земельні ділянки з об’єктами торгівлі зазначеними у пунктах 6,7,8 цього 
рішення; 
 
        9.3. привести в належний санітарний стан територію прилеглу до будівлі 
(на внутрішньому дворі біля рампи та по фасаду з боку стадіону), за адресою 
вул. Князєва,39-а, м.Татарбунари; 
 
         9.4. укласти з комунальним підприємством договори на вивезення твердих 
відходів; 
 
        9.5. розробити проект землеустрою щодо земельної ділянки комунальної 
власності за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Клюшнікова,76-а, 
для експлуатації нежитлової будівлі торгівлі (будівля належить Буднік І.С. на 
праві власності), та укласти договір оренди землі з Татарбунарською міською 
радою за вказаною адресою. 

 
10. Повідомити ФОП Буднік І.С., що у разі не виконання підпунктів 9.1-9.4 

цього рішення припиняються договори оренди землі від 21.03.2012 року №172 
та від 21.03.2012 року №170, а земельні ділянки підлягають поверненню 

 
11.Заявникам отримати додаткові угоди до договорів у виконавчому 

комітеті Татарбунарської міської ради та здійснити їх державну реєстрацію. 
 
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

 
 

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  617-VІІ 

 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя сесія VII скликання 
 
 

 
Про внесення змін до договору оренди землі в м. 
Татарбунари, за заявою Носаченко Жанни 
Дмитрівни 
 
 

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», Законом України «Про оренду землі», 
розглянувши заяву Носаченко Жанни Дмитрівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Внести зміни в договір оренди землі від 07.07.2014 року №70 (запис про 

державну реєстрацію від 14.08.2014 року №6684324), в частині що стосується 
фізичної особи – підприємця Носаченко Жанни Дмитрівни, а саме : 

У преамбулі, тексті та реквізитах договору виключити слова «фізичної 
особи – підприємця», у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності.. 

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

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

 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  618-VІІ 

 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя сесія VII скликання 
 
 

Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської 
ради від 23.09.2003 року №160-ХХІV за заявою фізичної 
особи - підприємця Ільченка Сергія Івановича, від 
30.10.2007 року №243-V за заявою фізичної особи – 
підприємця: Колесника Сергія Івановича, Бричака 
Сергія Георгійовича, від 23.09.2010 року №803-V за 
заявою Апонюк Ельгізи Аннасівни 

 
              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Ільченка Сергія Івановича, 
Колесника Сергія Івановича, Бричака Сергія Георгійовича, Апонюк Ельгізи 
Аннасівни,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 23.09.2003 року 
№160-ХХІV у частині, що стосується фізичної особи - підприємця Ільченка 
Сергія Івановича, а саме: у пункті 2 замість слів та цифр:  «на умовах 
короткострокової оренди  строком на 5(п’ять) років», зазначити слова та цифри: 
«на умовах довгострокової оренди  строком на 49(сорок дев’ять) років»», щодо 
земельної ділянки площею 0,0115 га, з цільовим призначенням: В.03.07 для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0274, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м.Татарбунари, вулиця Центральна,46-а ( стара назва вулиці Карла Маркса,46-
а). 
            
2. Внести зміни у пункті 1 рішення Татарбунарської міської ради від 30.10.2007 
року №243-V «Про надання дозволу на розробку проектно – технічних 
документацій по наданню земельних ділянок», замість слів: « ФОП Колесника 
С.І., ФОП Михайлова С.К.», зазначити: «фізичній особі - підприємцю 
Колеснику Сергію Івановичу, фізичній особі - підприємцю Бричаку Сергію 
Георгійовичу»,  у зв’язку з набуттям Бричаком С.Г права спільної часткової 
власності на ½ майнового комплексу. 
 



 3.      Внести зміни у пункті 1 рішення Татарбунарської міської ради від 23 
вересня 2010 року №803 – V «Про надання дозволу на розробку проектно – 
технічних документацій по наданню земельних ділянок», у частині, що 
стосується Апонюк Ельгізи Аннасівни, а саме: 

замість слів: «проектно-технічної документації із землеустрою», 
зазначити «проекту землеустрою щодо відведення». 

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

 
 
 
 

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  619-VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя сесія VII скликання 
 
 

Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської 
ради від 09.06.2017 року №412-VII «Про визначення 
переліку земельних ділянок, право оренди яких 
виставляється на торги окремими лотами у 2017-2018 
роках, та про надання дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
продажу права оренди на земельних торгах у формі 
аукціону» 

 
              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши службову записку начальника відділу земельних відносин 
Катанова І.В.,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 09.06.2017 року 
№412-VII «Про визначення переліку земельних ділянок, право оренди яких 
виставляється на торги окремими лотами у 2017-2018 роках, та про надання 
дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону», виклавши в 
новій редакції пункти 4 та 5, та виключивти підпункт 1.2 та пункт 3, відповідно 
пункти 4, 5, 6 стають пунктами 3, 4, 5, а саме: 

 
Замість слів та цифр:  
 
«4. Визначити виконавцем робіт з підготовки лотів по продажу та 
проведення земельних торгів Державне підприємство «Одеський 
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 
  
 5. Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П.Глущенка 
укласти договір на  підготовку лотів та проведення земельних торгів.». 
 
Зазначити слова та цифри: 
 



 «3. Виконавчому комітету міської ради визначити за результатами 
проведення конкурсів виконавців робіт із землеустрою, виконавців 
робіт з підготовки лотів по продажу та проведенню земельних торгів та 
укласти з ними відповідні договори. Інформацію про дати проведення 
конкурсів оприлюднити у газеті «Татарбунарський вісник» та на сайті 
головного управління Держгеокадастру в Одеській області». 
 
 4. Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П.Глущенка при 
укладанні договорів на  підготовку лотів та проведення земельних 
торгів по підпункту 1.1 цього рішення зазначити, що починати торги зі 
стартової ставки орендної плати 3 (три) відсотка від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки з кроком аукціону 0,5%». 
 

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

 
 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  620-VІІ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про внесення змін в договір оренди 
землі за заявою фізичної особи - 
підприємця Время Меланії Петрівни 
 
       Керуючись статеями 12, 79-1, 118, 121 - 125, 186, 186-1 Земельного кодексу 
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 56 Закону України «Про землеустрій», 
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Время Меланії Петрівни, 
Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Встановити ставку орендної плати за землю у розмірі 3% (від 
нормативної грошової оцінки) на час реконструкції будівлі за  адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. 23 Серпня, 1-б, 
кадастровий номер земельної ділянки 5125010100:02:004:0254, цільове 
призначення: B.03.07, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
площею 0,0714 га, після реконструкції встановити ставку 8% (від нормативної 
грошової оцінки). Факт завершення реконструкції повинен бути підтверджений 
Актом. 

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

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  621-VІІ 

 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя сесія VIІ скликання 
                                
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в 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», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Васильця Дмитра Івановича, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1.    Надати фізичній особі – підприємцю Васильцю Дмитру Івановичу в 

оренду строком на 49(сорок дев’ять) років земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування будівель торгівлі (магазину) за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Романа Гульченка, будинок 
16-а, з кадастровим номером 5125010100:02:005:0064,  площею  - 0,0101 га. 

 
2. Зобов`язати Васильця Дмитра Івановича: 
2.1. Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права на 

земельну ділянку.  
2.2.  Дотримуватись положень статті 96 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 



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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  622-VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя сесія VII скликання 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  
для передачі у власність в м. Татарбунари за 
заявою Гайдая Євгена Олександровича 

 
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», Законом 
України «Про оренду землі», розглянувши заяву та технічну документацію 
Гайдая Євгена Олександровича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Гайдаю 
Євгену Олександровтчу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська , будинок 
38-а. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:001:0240. 

 
2.  Передати земельну ділянку у власність безоплатно гр. Гайдаю Євгену 

Олександровтчу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська , будинок 
38-а, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0240. 

 
3.Зобов`язати Гайдая Євгена Олександровича: 
 3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » квітня  2018р. 
№  623-VІІ 
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