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Поправка

Доповнити преамбулу проекту рішення після слів  та цифр «року  № 1654-X» словами: 

«громада міста Татарбунари має наступні підстави для зміни статусу міста з районного на 

місто обласного значення:

Місто Татарбунари – являється адміністративним, господарським та культурним центром 

Татарбунарського району,  одного із найбільших районів Одеської області. Розташоване в 

південно-західній частині Одеської області, за 165 кілометрів від обласного центру - міста 

Одеси, за 35 кілометрів від узбережжя Чорного моря та за 24 кілометри від найближчої 

залізничної станції в селищі Сарата, біля заплави річки Когильник, яка впадає  в озеро 

Сасик. З  північного сходу міською територією протікає річка Кагач, яка в центрі міста 

зливається з  підземними джерелами (фонтанами) і дає початок річці Фонтанці, що є 

притокою р. Когильник.Важливим фактором є  розташування міста вздовж автошляху М-

15 «Одеса-Рені», який є частиною одного з міжнародних транспортних коридорів, через 

що місто Татарбунари відіграє роль транспортного вузлу і має прямий  автобусний зв`язок 

з такими  містами, як Київ, Одеса, Херсон, Миколаїв, Болград, Ізмаїл, Рені, Арциз, Сарата, 

Білгород-Дністровський, Кілія, Вилково, Кагул, Кишинів (Молдова), Софія (Болгарія), 

Стамбул (Туреччина). Місто Татарбунари має стратегічне значення   для  спрямованості  

доріг в напрямках сільських населених пунктів Татарбунарського району: Жовтий Яр, 

Дивізія, Тузли, Трапівка, Лиман,  Приморське, Борисівка, Глибоке, Нерушай, Дмитрівка.   

У зв`язку з вигідним географічним положенням місто Татарбунари завжди було і є одним 

із крупних торгівельних центрів південної частини Одеської області.  На даний час в   місті  

Татарбунари  зосереджена основна адміністративна, промислово-господарська, соціальна 

та культурна інфраструктура, а також потужний кадровий потенціал.  Історія міста  

багатогранна, насичена різними подіями. До  1957 року  населений пункт Татарбунари 

являвся селом, після - селищем міського типу, а з 1978 року набув статусу міста.На даний 

час у місті Татарбунари проживає 11,1 тис. осіб. Завдяки розташуванню міста на автошляху 

міжнародного значення Одеса — Рені, розвинутого транспортного автосполучення, 

межуванню з національним парком «Тузлівські лимани», підтриманню належного рівня 

благоустрою у місті, - Татарбунари є привабливим місцем для проживання. Це єдиний 

населений пункт Татарбунарського району, що має на протязі останніх 4 років приріст 

населення. Згідно з розрахунками, проведеними під час розробки Стратегічного плану 

розвитку міста, чисельність населення Татарбунари після проведення адміністративної 

реформи за рахунок міграції населення, приєднання сіл та за рахунок новобудов зросте до 

25 тис. чоловік.Місто Татарбунари визначає головні перспективи свого розвитку: основний 

транзитний, логістичний, торгівельний центр півдня Одеської області; збереження 

ідеального стану екологічного середовища відповідно до вимог рекреаційної зони; 

формування сприятливих умов для проживання, роботи та відпочинку населення; 

підвищення якості життя мешканців, розвиток зеленого туризму. Економічний потенціал 

міста зумовлений розвитком сільськогосподарської сфери, головною автотранспортною 

розв’язкою на автомобільному шляху міжнародного значення  Одеса — Рені. На території 

міста функціонують підприємства, філії підприємств, велика кількість підприємців та 

сільгоспвиробників.Місто представлено такими підприємствами, як:

- у сфері переробки сільгосппродукції:

ТОВ «Агро-Дар» - виробництва вина;

ПП «Мілєр» - виробництво ковбас та переробка м’яса;

ПП «Колєснік» - виробництво ковбас та переробка м’яса;

ПП «Головатий» - виробництво хліба та хлібобулочних виробів;



Надзвичайної гостроти набули питання подальшого розвитку інфраструктури міста для 

підвищення якості надання послуг населенню до загальноєвропейського рівня: 

транспортних комунікацій, комунальної інфраструктури, реконструкції існуючих пам'яток 

  В місті функціонує 9 аптек, 6 автозаправних  станцій.

Сьогодні місто Татарбунари інтенсивно розвивається. Міською владою велика увага 

приділяється створенню сприятливого інвестиційного клімату в місті, розширенню мережі 

малого та середнього бізнесу, містобудівній галузі, що забезпечує збільшення робочих 

місць.  В місті зареєстровано одну із найбільших кількість підприємців та фермерських 

господарств на півдні Одеської області.

Указом Президента України № 117/2004 від 2 лютого 2004 р. до Дунайського біосферного 

заповіднику приєднана територія верхів’я озера Сасик, на березі якого розташоване місто 

Татарбунари,  що має важливе природоохоронне,  рекреаційне та оздоровче значення.

В місті Татарбунари розміщений центральний офіс Національного парку «Тузловсьці 

лимани», в якому створений візит-центр, з метою популяризації рекреаційних ресурсів 

Одеського регіону в Україні та світі, поширення розвитку сільського зеленого туризму в 

Одеській області, сприяння комплексному розвитку регіональних туристських маршрутів, 

екскурсій, маршрутів вихідного дня в Одеській області. Сьогодні національний парк 

«Тузловські лимани» працює у тісній взаємодії з державними установами туристського 

профілю, комерційними туристичними операторами й агентствами, суб’єктами 

туристичної індустрії Одеської області у сфері інформаційно-туристичної діяльності, сприяє 

розвитку туризму в Татарбунарському районі та Одеській області, встановленню та 

розвитку контактів між громадськими, науковими, культурними та молодіжними 

В місті розпочато активну діяльність над посиленням туристичного потенціалу. Подальший 

ефективний розвиток зеленого туризму потребує комплексного розвитку регіональних 

туристичних маршрутів, у тому числі і водних. Створення нових регіональних туристичних 

маршрутів сприятиме соціально-економічному розвитку залучених територій, 

формуванню екологічної культури на даних територіях. Потік туристів дозволить створити 

додаткові робочі місця, що сприятиме залученню коштів до місцевих бюджетів. Це дасть 

жителям регіону нові і численні робочі місця, створить реальну сферу споживання і 

забезпечить наповнення як місцевого, так і національного бюджету. В місті збудовані нові 

готелі та гостьові дома «Тиха поляна», «У Меланії», «У Данила», «Все як у тещі» та інші, які 

пропонують  відпочинок, екскурсії, любительські промисли. Через місто Татарбунари 

проходять основні маршрути зеленого туризму півдня області.

ФГ «Сивоконь»;

 53 середніх та малих фермерських господарств.

- підприємства роздрібної торгівлі (юридичні та фізичні особи) -  139.

- підприємства ресторанного господарства (юридичні та фізичні особи) -  17.

- підприємства побутового обслуговування (юридичні та фізичні особи) -  29.

ТОВ «Вовняна компанія» - переробка вовни та пошив ковдр.

- водне господарство:

Філія Кілійського міжрайонного управління водного господарства.

- сільське господарство:

ТОВ ім. В.З.Тура;

ВАТ «АТП – 15143» - автоперевезення;

ПП «Мойсєєв» - логістичний центр;

16 станцій технічного обслуговування;

- легка промисловість:

Філія ПП «Белста» - пошив взуття;

Філія Кілійського молокозаводу – переробка молока, виробництво ковбас та переробка 

м’яса; 

ТОВ «Княжиця»  - переробка сільгосппродукції, зберігання та дистрибуція плодоовочевої 

продукції.

- автотранспортні підприємства та станції технічного обслуговування:



- з’явиться можливість створити відповідні інфраструктурні об’єкти та провести 

формування представництв органів виконавчої влади в органах місцевого 

самоврядування одночасно зі створенням нових органів і відділів відповідно до 

отриманих повноважень міст обласного значення, що буде активним впровадженням 

- перехід на новий рівень самоврядування і набуття повноважень щодо надання послуг 

населенню у сфері освіти, медицини, соціального обслуговування тощо, що суттєво 

наблизить послуги до людей.

Сьогодні зусилля міста направлено на залучення інвестицій для створення нових 

високотехнологічних та екологічно безпечних виробництв і розвиток навколо них мереж і 

підприємств малого та середнього бізнесу. Декілька років тому стан інфраструктури міста 

фактично вимагав від міської влади постійного управління містом в антикризовому 

режимі. Однак міській владі вдалося започаткувати низку модернізаційних проектів, які 

охоплюють практично усі системи забезпечення життєдіяльності міста, а саме проект 

будівництва нової насосної станції, артсвердловин, реконструкції каналізаційних насосних 

станцій та систем, капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів, відкриття нових 

груп в дошкільних навчальних закладах, будівництво, капітальний та поточний ремонт 

доріг.Татарбунарська міська рада  взяла участь у проектах, що фінансувалися у рамках 

Асоціації міст України та інших проектах, має тісні зв’язки з Асоціацією бессарабських 

німців та посольством Великобританії.Місто Татарбунари приєдналось до  «Угоди мерів» - 

провідної ініціативи, започаткованої Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та 

регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати 

енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх 

територіях. Розроблено проект «Технічне переоснащення світильників на основі ламп 

розжарювання на світильники на основі LED -технологій для скорочення викидів 

парникових газів та покращення соціально-економічних умов в  м. Татарбунари 

Все це суттєво підвищує інвестиційну привабливість міста. У місті покращено вирішення 

проблеми збору і вивезення твердих побутових відходів, прибирання вулиць, у тому числі 

в зимовий період. Почато запровадження технологій роздільного збору побутових 

відходів. Інвестиційна привабливість міста Татарбунари потребує розширення територій 

для реалізації  інвестиційних проектів. Успішна реалізація інвестиційного потенціалу міста 

дозволить створити   додаткові робочі місця. 

Наведена вище інформація свідчить про потенціал та перспективу соціально-

економічного, культурного, спортивного, туристичного розвитку і демографічного 

зростання міста Татарбунари, що в свою чергу вимагає нових, більш ефективніших 

організаційно-адміністративних форм місцевого самоврядування територіальної громади. 

Кроком, який дасть змогу збільшити темпи розвитку територіальної громади, підвищить 

фінансово-економічну самостійність місцевого самоврядування, сприятиме туристичній 

привабливості територій, на думку мешканців міста та жителів регіону, є отримання 

містом Татарбунари статусу міста обласного значення.Соціально-економічна 

характеристика міста Татарбунари підтверджує, що місто самодостатнє, має перспективу 

розвитку з визначеною стратегією та спроможністю забезпечення надання всіх послуг 

мешканцям громади. Бюджет міста не дотаційний, Татарбунарська міська рада має власні 

адміністративні приміщення та нежитлові приміщення, що є достатнім для розміщення 

відділів та управлінь.Надання місту статусу міста обласного значення матиме позитивні 

- збільшиться фінансовий ресурс ради, що дасть можливість посилити підготовку міста до 

майбутнього об`єднання з сільськими радами;



За Глущенко Андрій Петрович За

За Борденюк Віталій Миколайович За

Відсутній Ватаманюк Євгеній Євгенійович За

За Гажийський Євген Валентинович За

За Гусаренко Михайло Леонтійович За

За Жаран Оксана Вікторівна За

За Коровель Алла Вікторівна За

За Котович Галина Василівна За

За Молога Олег Петрович За

За Ніколаєнко Світлана Михайлівна За

За Плита Валентин Васильович Відсутній

За Рацький Денис Геннадійович Відсутній

Відсутній Сосна Євген Володимирович За

За Христич Іван Іванович

________________________/______________

________________________/______________

Султан Валерій Іванович

Лускало Юрій Іванович

Носаченко Владислав Павлович

Пушков Сергій Костянтинович

Потапчук Сергій Леонідович

Соловйов Іван Юрійович

Гажийський Володимир Валентинович

Градинар Юлія Миколаївна

Добров Михайло Сильвестрович.

Кошельник Таміла Гнатівна

Кобушкіна Тамара Олександрівна

        У світлі позиції Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування, який за результатами засідання 22 

травня 2015 року на тему «Проблеми малих міст при проведенні реформ місцевого 

самоврядування та бюджетної децентралізації» рекомендував Верховній Раді України 

розглянути пропозицію щодо надання статусу міст обласного значення всім містам і 

селищам - районним центрам», - прагнення територіальної громади міста Татарбунари 

сьогодні є актуальним  та дозволить збільшити темпи розвитку місцевої території.З метою 

забезпечення подальшого економічного, соціального та культурного розвитку міста, 

ефективного управління та вирішення життєво важливих питань громади, забезпечення 

якісного рівня життя її мешканців, Татарбунарська міська рада».

Василець Іван Йосипович

За:23  Проти:0  Утрималися:0

Підтримано

Бондаренко Юлія Олександрівна




