
Інформаційна пам’ятка має рекомендаційний характер.

Надається перелік найбільш затребуваних напрямків діяльності 
та контакти основних державних надавачів адміністративних, 
соціальних та правових послуг.

Інформація стосується міста Татарбунари та Татарбунарського 
району Одеської області та актуальна станом на 2018 рік.



Центр надання адміністративних послуг Татарбунарської 
районної державної адміністрації

Адреса: 68100, м. Татарбунари, вул. Горького, 1. Тел.: (04844) 3-37-00.
Графік роботи: пн: 800–1500; вт: 1100–2000; ср: 1100–2000; чт: 800–1500; пт: 900–1600; сб: 800–1500. 

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства, будівництва та інфраструктури Татарбунарської 
райдержадміністрації

• надання висновку архітектури про погодження документації із землеустрою;
• надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
• видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

Управління агропромислового розвитку Татарбунарської районної 
державної адміністрації

• затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки при 
зміні цільового призначення.

Відділ у Татарбунарському районі Головного управління 
Держгеокадастру в Одеській області

• виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру;
• видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку зе-

мельної ділянки;
• заява на державну реєстрацію земельної ділянки;
• внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку;
• запит на відомості з документації із землеустрою, що включені до Державного 

фонду документації із землеустрою у формі викопіювання;
• заява на надання відомостей з Державного земельного кадастру;
• надання довідки з Державної статистичної звітності про наявність земель та 

розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

Татарбунарський районний сектор ГУ ДМС в Одеській області:

• вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25- 
і 45-річного віку;

• зняття з реєстрації місця проживання;
• оформлення і видача паспорта громадянина України замість втраченого, ви-

краденого чи пошкодженого;
• оформлення і видача паспорта громадянина України;
• реєстрація місця проживання перебування.

Відокремлений підрозділ Татарбунарський районний відділ 
лабораторних досліджень держустанов Одеський лабораторний 
Центр МОЗ України



• видача документів дозвільного характеру (висновку державної санітарно-епіде-
міологічної експертизи діючих об’єктів; отримання висновку на діючий об’єкт).

Відділ державної реєстрації Татарбунарської районної державної 
адміністрації:

• взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
• державна реєстрація права власності на нерухоме майно;
• державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження 

права на нерухоме майно.

Татарбунарський міськрайонний сектор ГУ ДСНС в Одеській області

• складання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта госпо-
дарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.  

Департамент Архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області

• внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт;
• внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації;
• внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт;
• готовність до експлуатації об’єкта, будівельні роботи на якому виконувалися;
• реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації;
• реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт.

Територіальне управління Держгірпромнагляду в Одеській області:

• реєстрація декларацій відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Дозвільний центр Татарбунарської районної державної адміністрації

• видача документів дозвільного характеру, переоформлення, видача дубліка-
тів, анулювання документів дозвільного характеру.

• ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати.
• ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району.
• висновок державної екологічної експертизи;
• висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, доку-

ментації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо;
• дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів 

рослинного/тваринного світу;
• дозвіл на виконання будівельних робіт;  
• дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка);
• дозвіл на спеціальне водокористування;
• рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду 

земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності;
• рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності;
• сертифікат суб’єкта оціночної діяльності;
• спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством);



• спеціальні дозволи на користування надрами у межах конкретних ділянок;
• фіто-санітарний сертифікат; 
• дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських 

водних об’єктах (їх частинах).

Відділ реєстрації Татарбунарської міської ради

Адреса: 68100, м. Татарбунари, вулиця Центральна, 36. Тел.: (04844) 3-34-44. 
Графік роботи: пн-чт: 900–1800; пт: 900–1700.

• взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
• державна реєстрація права власності на нерухоме майно;
• державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження 

права на нерухоме майно.
• вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25- 

і 45-річного віку;
• реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання;
• оформлення і видача паспорта громадянина України замість втраченого, ви-

краденого чи пошкодженого;
• оформлення і видача паспорта громадянина України.

Управління Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в 
Татарбунарському районі Одеської області

Адреса: 68100, м. Татарбунари, пров. Ветеринарний, 2. Тел.: (04844) 3-18-31.

• видача документів дозвільного характеру та оформлення сертифікату здоров’я 
для харчових продуктів нетваринного походження; санітарного паспорту на 
право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив.

Управління Пенсійного фонду України в 
Татарбунарському районі Одеської області

Адреса: 68100, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, 14. Тел.: (04844) 3-11-98.  
Графік роботи: пн–чт: 830–1730, пт: 830–1615.

• консультування громадян з питань пенсійного законодавства;
• призначення, перерахунок пенсії.

Татарбунарський районний відділ державної реєстрації 
актів цивільного стану Головного територіального 
управління юстиції в Одеській області

Адреса: 68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Горького, 17. 
Тел.: (04844) 3-12-01. Графік роботи: вт.: 0915–2000; ср–пт: 0915-1800; сб: 0915–1645.



• державна реєстрація народження та її походження, факту смерті;
• державна реєстрація шлюбу, розірвання шлюбу;
• державна реєстрація зміни імені.

Татарбунарський районний відділ державної виконавчої 
служби Головного територіального управління юстиції в 
Одеській області

Адреса: 68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Горького, 17/12.  
Тел.: 048(44) 3-37-95. Графік прийому громадян: 1000-1600. 

• примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб);
• проведення перевірок виконання боржниками рішень;
• здійснення реєстрації обтяжень майна в процесі та у зв’язку з виконавчим 

провадженням;
• накладення арешту на майно, кошти та інші цінності боржника.

Татарбунарська районна державна нотаріальна контора
 
Тимчасово покладено обов’язки на Саратську районну державну нотаріальну 
контору.

Адреса: 68200, Одеська область, смт. Сарата, вул. Чкалова, буд. 2. 
Тел.: (04848) 2-15-50. Графік роботи: вт–ср, сб: 800–1700; чт: 800-1200;  
пт: 800–1545. Обідня перерва: 1200–1245. Нд, пн – вихідні.

• посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо);
• видача свідоцтва про право на спадщину;
• засвідчення справжності підпису на документах.

Татарбунарський районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

Адреса: 68100, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, 14.

• здійснення раннього виявлення, ведення обліку та соціальний супровід сімей, 
які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальний патронаж молоді, 
яка відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі 
на певний строк;

• пошук, відбір кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі; 
• забезпечення соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу;
• надання юридичної, психологічної та соціальної допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, а також їх біологічним батькам, 
опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та уси-
новлювачам.



Арцизька об’єднана державна податкова інспекція 
Головного Управління ДФС в Одеській області

Адреса: 68100, м. Татарбунари, вул. Князєва, буд. 2 (Татарбунарське відділення). 
Тел.: (04847) 3-26-86.

• видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету;
• видача документів про взяття на облік платника податків, зняття з обліку 

платника податків;
• видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина 

України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з 
Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

• реєстрація платника єдиного податку;
• реєстрація платника податку на додану вартість.

Управління соціального захисту населення 
Татарбунарської райдержадміністрації

Адреса: 68100, м. Татарбунари, вул. Горького, 2. Тел.: 048(44)3-22-32.
Графік прийому громадян: щопонеділка: 900-1300; щосереди: 900-1300, 1400-1800.

• надання консультацій з питань законодавства про працю;
• прийом заяв та оформлення документів про призначення усіх видів соціаль-

ної допомоги, компенсацій та пільг;

Здійснення призначення:
• державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги мало-

забезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не 
мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, 
батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утриму-
вати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної 
допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які 
проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, ком-
пенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також 
інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

• державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інва-
лідам і державної соціальної допомоги на догляд;

• щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка до-
глядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

• одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня».

Татарбунарська районна філія Одеського обласного 
центру зайнятості

Адреса: 68100, м. Татарбунари, вул. Центральна, 12. 
Тел.: (04844) 3-15-45, 3-18-77. Графік роботи: пн–чт: 0800-1700; пт: 0800-1545. 



• інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням;
• виплата допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для 

організації безробітним підприємницької діяльності, допомоги на поховання у 
разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Арцизький місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: 68400, м. Арциз, вул. Будівельників, 15-Б. 
Тел.: (04845)3-14-34. Години роботи: пн-пт: 9:00-18:00.

Татарбунарське бюро правової допомоги

Адреса: м. Татарбунари, вул. В. Тура, 48.  
Тел.: (04844) 3-18-46, 3-18-64. Години роботи: пн-пт: 900-1800.

• безоплатна первинна правова допомога, включаючи такі види правових 
послуг: надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з пра-
вових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру 
(крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпе-
ченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації;

• безоплатна вторинна правова допомога, включаючи такі види правових 
послуг: захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на 
безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання доку-
ментів процесуального характеру;

• доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції.

Татарбунарське відділення поліції Арцизького відділу 
поліції ГУНП в Одеській області

Адреса: 68100, м. Татарбунари, вул. Центральна, 15.  
Чергова частина (щоденно, цілодобово): (04844)3-16-85, (048)779-42-53.

• прийом повідомлень про правопорушення та надзвичайні події;
• здійснення розшуку безвісно зниклих;
• розшук боржника у виконавчому провадженні;
• надання дозволів на рух окремих категорій транспортних засобів, погодження 

дозвільних документів у сфері безпеки дорожнього руху;
• надання дозволів на зброю;
• надання довідок про відсутність судимості.



За більш детальною інформацією з усіх питань 

отримання адміністративних, соціальних та правових 

послуг, а також за правовою консультацією, Ви можете 

безоплатно звернутися до Татарбунарського офісу 

Мережі правового розвитку:

68100, м. Татарбунари, вул. Центральна, 50

+38 (04844) 321-24

+38 (094) 962-30-24

tatarbunary@ldn.org.ua 

понеділок – п’ятниця, 9.00 – 16.00

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах 

проекту «Посилення правової спроможності Татарбунарської громади: інституційний 

етап», який виконується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців 

України». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з 

позицією Міжнародного фонду «Відродження».

Друк: ПП «ЄВРО ДРУК», тираж 2000 примірників.


