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Двадцять п’ята позачергова сесія VII скликання 
 

Про порушення клопотання про віднесення  
міста Татарбунари до категорії міст обласного значення 
  
 Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 2 статті 4 
Європейської Хартії місцевого самоврядування, статтею 25, пунктом 41 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні, Положенням  «Про порядок вирішення питань адміністративно-
територіального устрою Української РСР», затвердженим Указом Президії 
Верховної ради Української РСР від 12.03.1981 року  № 1654-X, 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 
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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 50-ти 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; 
ФОП «Міллєр Віктор Євгенович» - виробництво ковбас та переробка м’яса; 
ФОП «Колесник Сергій Іванович» - виробництво ковбас та переробка м’яса; 
ФОП «Бричак Сергій Георгійович» - виробництво ковбас та переробка м’яса; 
ФОП «Отрублянко Олег Іванович» - переробка м’яса; 
ФОП «Танасогло Василь Сергійович» - переробка м’яса; 
ФОП «Головатий Сергій Никонович» - виробництво хліба та хлібобулочних 
виробів; 
ФОП «Мочалов Володимир Васильович» – переробка молока;  
ТОВ «Княжиця»  - переробка сільгосппродукції, зберігання та дистрибуція 
плодоовочевої продукції. 
- автотранспортні підприємства та станції технічного обслуговування: 
ПАТ «АТП – 15143» - автоперевезення; 
ФОП «Мойсеєв Іван Володимирович» - логістичний центр; 
16 станцій технічного обслуговування; 
- легка промисловість: 
Філія ПП «Белста» - пошив взуття; 
ТОВ «Татарбунарська вовняна компанія» - переробка вовни та пошив ковдр. 
- будівельна промисловість: 
ТОВ «Райсількомунгосп» - виготовлення тротуарної плитки та бетонних 
декоративних огорож; 
ФОП «Головатий Сергій Никонович» - виготовлення тротуарної плитки та 
бетонних декоративних огорож; 
ФОП «Султан Валерій Іванович» - деревообробка та виготовлення меблів; 
ФОП «Комерзан Руслан Федорович» - деревообробка та виготовлення 
меблів; 
- водне господарство: 
Філія Кілійського міжрайонного управління водного господарства.  
- сільське господарство: 
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ТОВ ім. В.З.Тура; 
СФГ «Агро-Синтез»; 
 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. 
  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. 
        Враховуючи  те, що  місто  володіє  відносно  розвиненою  
інфраструктурою, має   вигідне  географічне положення,  транспортний   
зв’язок   залучення   інвестицій  для розвитку його економіки   є   дуже  
важливим. Тому   діяльність   міської ради     спрямована  на  поліпшення   
інвестиційного клімату  в місті   і  створення   рівних  умов  для    інвесторів. 
      Основною    метою  реалізації   інвестиційної  політики   Татарбунарської  
міської   ради  є подальше  нарощування обсягів  залучення  інвестицій  в 
економіку міста  з метою проведення  реконструкції  системи водопостачання 
та водовідведення,   розвиток   дорожнього господарства,  розвиток   об’єктів  
соціально-культурного та комунального  призначення.      
        Характерними тенденціями в інвестиційному  розвитку міста  в  2017 
році  є  зростання  частки  інвестицій   освоєних  за  рахунок   бюджетних 
коштів  всіх рівнів   та   суб’єктів  підприємницької діяльності. За   
результатами  роботи    в  2017 році    в  розвиток  економіки    міста  за   
рахунок  всіх  джерел   фінансування   залучено  58112,0  тис.грн.  
капітальних  інвестицій.   За   структурою  джерела   фінансування  
складають   власні кошти суб’єктів  підприємницької  діяльності  (40030,6 
тис.грн.)  та   кошти  державного  і місцевих бюджетів  (18081,4тис. грн.).              
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій  є власні кошти   
суб’єктів підприємницької діяльності, за рахунок яких у  
2017 року   освоєно  69  відсотків  капіталовкладень. За рахунок державного 
та місцевих бюджетів  освоєно    31  відсоток  капітальних інвестицій. 
       Міжнародною   будівельною  компанією   «МВДом»    інвестовано  в  
місто  26000,0 тис. грн.  Кошти  були   витрачені  на  установку  
технологічного  обладнання   та  запуск  заводу   по виготовленню   паливних   
брикетів.  Це  дозволяє    виготовляти   паливні   брикети  з   соломи,  
соняшникового          жмиху,          виноградної       лози    та     інших відходів 
сільськогосподарського  виробництва,  забезпечити   екологічним   паливом  
мешканців міста,   часткового  вирішити  проблему  працевлаштування    
населення.   Крім того,  компанією     здійснена    установка    промислової    
лінії    по  виробництву    легких   стальних   тонкостінних   конструкцій  
(ЛСТК).                  

       В   орендованій  будівлі  комунального  власності  на  площі  1280  кв. м.  
ТОВ   «Белста»  (м. Білгород-Дністровський)   розміщено   ділянку № 9  
швейного цеху взуттєвої  фабрики   з пошиву  взуття.  Підприємством 
інвестовано (проведено  капітальний ремонт приміщень,  заміну  



опалювальної системи,  придбання   основних фондів)   в місто  1771,0 тис. 
грн.  та  працевлаштовано   80   незайнятих  осіб.              

       Для    створення    належних    умов   для  пасажирів   та  здійснення 
підприємницької  діяльності,  з   врахуванням   вимог  створення об’єктів  
транспортної   інфраструктури   ТОВ  «ТЕКА»   зведена  тимчасова   будівля    
автостанції      вартістю    2537,2 тис. грн.         

        Суб’єктами   підприємницької  діяльності  - фізичними  особами     
завершено   будівництво   об’єктів   роздрібної   торгівлі   по реалізації   
автозапчастин     та     меблів   відповідно    площею    515   та   1178 кв. м,   
загальною  вартістю      2678,0  та   7044,4   тис. грн.             

         Кошти    державного   та  місцевих  бюджетів   інвестовано   в  2017 році  
в  основний капітал   та   капітальний ремонт.   Так,  в  2017 році  в   місті   
впроваджено   інвестиційні проекти: будівництво асфальтної дороги вул. 
Дністровська (966,0 тис. грн.), будівництво асфальтної дороги вул. 
Борисівська  (985,0 тис. грн.).   

        На умовах  співфінансування    продовжувалось  впровадження    
інвестиційного проекту  “Будівництво  водонапірної  насосної  станції  за  
адресою  вул. Степова, 6 м. Татарбунари, Одеської області” (вартість  
проекту 25683,1 тис. грн.).    З  початку  будівництва   освоєно  20523,6 тис. 
грн. бюджетних коштів ,   з яких    10583,3 тис. грн.  у  2017  році. Готовність  
об’єкту  складає  80 відсотків.  Планується  завершити  реалізацію   проекту  
в   2018 році.   
Для створення    умов  щодо  надання   якісних    послуг   жителям  міста   
міською  радою   за рахунок   коштів   міського бюджету    розпочато  
реалізацію   проекту   «Капітальний  ремонт   адмінбудівлі  з  влаштуванням  
центру  надання   адміністративних  послуг  м. Татарбунари»,  вартість    
якого  становить   1652,9  тис. грн.   З початку  проведення  робіт  
використано  330,8 тис. грн. бюджетних коштів.   

       За кошти  міського  бюджету   проведено   капітальний ремонт   мереж  
зовнішнього   освітлення  на  території  міста  на  загальну суму  118,1 тис. 
грн. 

       Виготовлено  проектно-кошторисну  документацію  об’єкту  
«Реконструкція    майнового комплексу  стадіону  «Колос»  в  м. Татарбунари  
Одеської області», яка  знаходиться   на   стадії   проходження  експертизи.  
Використано   987,5 тис. грн. 

Проведено капітальний ремонт   площі   по вул. Центральна   та пішохідної   
доріжки   по вул. Колісніченко   на   суму  359,4 тис.грн. 

       Розпочато роботи  по  комплексному  благоустрою   центрального   парку     
(вартість  проекту  1429,2 тис. грн.),  освоєно  431,4 тис. грн.  

       Надано  субвенцію   районному   бюджету   в сумі   80,0  тис. грн.  на 
капітальний   ремонт  системи  опалення   загальноосвітньої школи    № 1 ім. 
В.З. Тура. 



        В  галузі     освіти   за  кошти  міського  бюджету   здійснено    
капітальний ремонт   будівлі  «КЗ «ДНЗ (ясла-садку)  №1 «Незабудка» КТ»    
на суму  164,3 тис. грн.  З   обласного   бюджету  направлено  594,00 тис. грн.  
на  проведення  капітального  ремонту  будівель   (заміна дерев’яних  вікон і 
дверей)  КЗ «Татарбунарського  НВК «ЗОШ  I-III  ступенів  гімназія»    та    
КЗ «Татарбунарська  ЗОШ   I-III  ступенів  № 1 ім. В.З. Тура.           

     На виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 
1163/2011 «Про питання забезпечення реалізації прав дітей в Україні», з 
метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування   по регіональній програмі  
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб та молоді з їх числа  за рахунок    коштів   обласного   
бюджету   міська    рада   придбала    соціальне  житло   (дві  2-х кімнатні  
квартири   та  три   житлові    будинки)    загальною вартістю    2468,0   
тис.грн.                    

        Важливим фактором для міста Татарбунари є включення верхів’я озера  
Сасик, на березі якого розташоване місто, до території Дунайського біосферного 
заповідника, відповідно до Указу Президента України № 117/2004 від 2 
лютого 2004 року, що має важливе природоохоронне, рекреаційне та 
оздоровче значення. Цей статус міста посилюється і його межуванням з 
національним природним парком «Тузлівські лимани», утвореним згідно 
Указу Президента України від 1 січня 2010 року № 1/2010 загальною площею 
27865 га.  

 
       НПП «Тузлівські лимани» входить до складу природно-заповідного 
фонду України, охороняється як національне надбання і є складовою 
частиною світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають 
під особливою охороною. Національний парк представляє собою унікальні 
лиманні комплекси, що розташовані на південному заході Одеської області у 
Татарбунарському районі. На сході НПП межує з адміністративною 
територією Білгород-Дністровського району, з південного сходу і півдня 
омивається водами Чорного моря, на заході – водами лиману Сасик, на 
північному заході і півночі межа проходить по територіям 10 селищних рад 
Татарбунарського району.  
       До території Парку включено 27865,00 гектарів земель державної 
власності (100%), а саме: 2022,00 гектара земель запасу (у тому числі 316,831 
гектара земель піщаної коси Чорного моря) та 1705,169 гектара земель 
водного фонду (частина лиманів Шагани, Алібей та Бурнас), що надаються 
національному   природному   парку   в   постійне   користування,   і 25843,00  
гектара земель (у тому числі 3233,18 гектара земель запасу), 541,00 гектара 
земель, що перебувають у постійному користуванні державного 
підприємства "Саратське лісове господарство", 21186,03 гектара земель 
водного фонду (частина лиманів Шагани, Алібей, Бурнас, а також лимани 
Солоне, Хаджидер, Карачаус, Будури, Мартаза, Магалевське, Малий Сасик, 
Джантшейське) та 882,79 гектара прилеглої акваторії Чорного моря шириною 
200 метрів), що включаються до складу національного природного парку без 
вилучення. Межі НПП «Тузловські лимани» встановлені таким чином, щоб 
враховувати рідкісні природні ландшафти та рослинні угрупування, занесені 
до Зеленої книги України, місцезнаходження рідкісних та зникаючих видів 



тварин та рослин, занесених до міжнародних списків та конвенцій, 
міжнародних угод, Червоної книги України, регіональних списків рідкісних 
видів тощо. 
       Площа, яка надана у постійне користування НПП – 2022,00 га.  
       З 1995 р. постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.95 р. № 935 
водно-болотні угіддя «Шагани-Алібей-Бурнас» включені до переліку водно-
болотних угідь міжнародного значення згідно з критеріями Рамсарської 
конвенції. Природоохоронний статус території підтверджується й рядом 
інших нормативно-правових актів. 18 листопада 2016 року Тузлівські лимани, 
площею 27778 га було внесено до Смарагдової мережі Бернської конвенції під № 
UA0000140. 
       З метою моніторингу, охорони, збереження та відтворення мігруючих 
видів дикої фауни, яки мешкають на акваторіях та територіях Парку, 
07.09.2011 року наказом №320 Мінекології та природних ресурсів була 
утворена установа НПП «Тузлівські лимани», в якій штатним розписом 
передбачено 45 штатних одиниць. У Парку функціонують  відділи: науково-
дослідний, бухгалтерського обліку та звітності,  державної охорони ПЗФ, 
рекреації та еколого-освітньої роботи, господарський. Крім адміністрації 
Парку функціонують ще два науково-дослідних відділення: Тузлівське та 
Приморське, в яких працюють мешканці сіл, що межують з нацпарком. 
Центральний офіс Національного парку «Тузловські лимани» розміщений  в 
місті Татарбунари. 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 в офісі створено візит-центр. 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 
організаціями України. Наразі  НПП «Тузлівські лимани» у партнерстві з 
болгарськими колегами реалізує спільний проект  «Життя для безпечного 
польоту», в рамках якого ведеться моніторинг чисельності червоноволої казарки 
та ведеться просвітницька робота з метою створення безпечних умов для 
прольоту цих пернатих. Для розвитку інфраструктури та забезпечення охорони 
території Парк  залучає інвесторів у вигляді підприємців, благодійних фондів, а 
також подає проектні заявки до міжнародних фондів.  
       Відділом   рекреації   та  еколого-освітньої  роботи систематично ведеться  
просвітницька робота серед учнів шкіл та дорослих.  Працівниками цього 
відділу розробляються та проводяться різноманітні освітні заходи: уроки, 
лекції, семінари, конкурси, ігри до екологічних дат, готуються роботи для 
МАН та інших конкурсів. Також відділ готує та розповсюджує серед 
мешканців району інформаційний вісник «Тузлівські лимани», тематичні 
листівки про заборону спалювання сухої рослинності, пластику, 
компостування та поводження з відходами та інші, проводить зустрічі з 
місцевими мешканцями. У 2018 році Парком вперше була проведена дитяча 
еколого-освітня експедиція, в якій взяли участь 25 дітей із сусідніх з НПП 
сіл.  Екоосвітяни тісно співпрацюють з навчальними закладами району, 



БДЮТ, бібліотеками та іншими закладами, готують статті до районної 
газети, що дозволяє донести важливу освітню інформацію до широкого кола 
читачів. 
       Парком на перспективу розроблено 14 туристичних маршрутів та 8 
еколого-освітніх стежок, із яких вже у 2018 році функціонують три маршрути 
і 1 стежка. Ці маршрути дають можливість гостям району та його мешканцям 
пізнати красу та унікальність  національного парку, а також передбачають 
залучення місцевих мешканців для обслуговування цих маршрутів через 
надання різноманітних послуг (харчування, розміщення туристів, 
перевезення, виготовлення та реалізація сувенірної продукції та ін.). 
Розвиток туризму сприятиме покращенню матеріального становища як 
окремих сільських мешканців, так і громади та району в цілому. 
       Завдяки роботі служби державної охорони Парку вдалося налагодити 
співпрацю та досягти розуміння з рибалками, які готові здійснювати 
промисел в межах чинного законодавства. Наразі є три підприємця, які 
отримали пакет дозвільних документів, погодження з Парком і здійснюють 
вилов водних живих ресурсів, сплачуючи податки. Так само значно 
зменшилась кількість випадків браконьєрства з боку мисливців, оскільки 
Парк широко інформує населення про заборону полювання в межах об’єктів 
природно-заповідного фонду та систематично здійснює рейди з метою 
попередження порушення природоохоронного законодавства та виявлення 
фактів браконьєрства з подальшим притягненням винних до 
відповідальності.  
       Національний природний парк «Тузлівські лимани» має потужний 
рекреаційний потенціал, адже в межах Парку є унікальний піщаний пересип, 
протяжністю 36 км, 13 морських лиманів,  степові ділянки та штучний ліс. 
Найбільш перспективними напрямками туризму на території НПП є 
сільський, екологічний туризм, бердвотчинг, таласотерапія. 
 
        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. 
       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 культури.  
      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 
Татарбунарського району Одеської області». 
        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 
наслідки: 
- збільшиться фінансовий ресурс ради, що дасть можливість посилити 
підготовку міста до майбутнього об`єднання з сільськими радами; 
- 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 реформи місцевого самоврядування; 



- 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. 
        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 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Клопотати перед Татарбунарською районною радою про внесення 
клопотання до Одеської обласної ради про порушення клопотання перед 
Верховною радою України про віднесення міста Татарбунари до категорії 
міст обласного значення. 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію  з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-
територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  
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