
ПРОЕКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №_____  
 

від  ___ лютого 2021 року 

 

Про  утворення   адміністративної комісії 

та затвердження Положення про адміністративну комісію 

 

           Керуючись пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 38, ст. 59 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 213, 215 Кодексу України «Про адміністративні 

правопорушення»,  виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити адміністративну комісію при виконавчому комітеті Фонтанської 

сільської ради у складі  7 осіб. 

2. Затвердити персональний склад адміністративної комісії (додаток №1). 

3. Затвердити Положення про адміністративну комісію (додаток № 2). 

4. Уповноважити наступних посадових осіб складати протоколи про адміністративні 

правопорушення в межах повноважень визначених Кодексом України про адміністративні 

правопорушення: 

- Староста Крижанівського старостинського округу; 

- Староста Олександрівського старостинського округу; 

- Староста Новодофінівського старостинського округу; 

- Головний спеціаліст Відділу взаємодії з правоохоронними органами, НС та 

оборонної роботи; 

- Начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області. 

5. Затвердити єдину форму протоколу про адміністративне правопорушення 

(Додаток 3). 

6. Затвердити єдину форму припису про адміністративне правопорушення (Додаток 

4). 

7. Визначити, що: 

- Виготовлення бланків протоколів про адміністративне правопорушення та 

приписів здійснюється особами, зазначеними у пункті 1 цього рішення, друкарським 

способом. 

- Бланки протоколів про адміністративне правопорушення підлягають обов’язковій 

нумерації. 

- Облік і використання бланків протоколів про адміністративне правопорушення та 

приписів здійснюється посадовими особами, зазначеними у пункті 4 цього рішення. 

8. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про організацію вивезення ТПВ на території Фонтанської ОТГ 

 

Заслухавши доповідь сільського голови Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області Крупиці Н.Г., з метою забезпечення чистоти на території Фонтанської 

об’єднаної територіальної громади,  виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Вивіз твердих побутових відходів на території с. Фонтанка за рахунок місцевого 

бюджету (Договір №_____ від _________) припинити з 11.03.2021. 

2. З 11.03.2021 вивіз твердих побутових відходів на території Фонтанської 

об’єднаної територіальної громади здійснювати на умовах подворового вивозу твердих 

побутових відходів та/або на умовах вивезення твердих побутових відходів з місць 

розміщення сміттєвих контейнерів. 

3. Сільському голові та директору КП «Надія» забезпечити інформування мешканців 

Фонтанської об’єднаної територіальної громади про нові порядок та умови здійснення 

вивезення твердих побутових відходів. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покладається на начальника відділу 

загальної та організаційної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про надання адресної матеріальної допомоги 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію секретаря Фонтанської сільської ради, 

керуючись Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, 

Житловим кодексом, Постановами Кабінету Міністрів, «Правилами обліку громадян, які 

потребують покращення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській 

РСР», затверджених Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради 

профспілок за № 470 від 11.12.1984 року, підпунктом 7 пункту «б» статті 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити персональний склад житлової комісії при виконавчому комітеті 

Фонтанської сільської ради (Додаток 1). 

2. Затвердити Положення про житлову комісію при виконавчому комітеті 

Фонтанської сільської ради (Додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покладається на сільського голову 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

 

 

 
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

Про вирішення питання щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, Закону України «Про соціальну 

підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення 

обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Відмовити Шаповаловій Ю.О. та Павлюк О.О. у звільнені від сплати орендної 

плати за договором №15 від 22.09.2020 та договором №154 від 19.10.2020 відповіднро, у 

зв’язку з неподанням документів, які підтверджують здійснення діяльності, яка була 

заборонена в період дії карантину. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області. 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати закупівлі ЗПО (поштових марок) 

 

Розглянувши клопотання начальнику відділу загальної та організаційної роботи, 

керуючись ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23, 78 

Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ №1070 від 04.12.2019,  виконавчий комітет 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл на здійснення попередньої оплати закупівлі ЗПО (поштових марок) 

терміном на 1 місць, у кількості 1000 шт., у тому числі: 

- Знак поштової оплати V – 555 шт.; 

- Знак поштової оплати M – 130 шт.; 

- Знак поштової оплати F – 315 шт. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на начальника відділу 

загальної та організаційної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про  організацію та ведення цивільного 

захисту в Фонтанській сільській раді 

 

 

Відповідно до частини 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови КМУ від 17.06.2015 №409 

«Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань ТЕБ та 

НС», постанови КМУ від 30.10.2013 №841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації 

у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій”, постанови КМУ від 

21.08.2013 № 616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного 

захисту», та з метою забезпечення ефективного управління заходами цивільного захисту, 

виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Загальне керівництво з  питань цивільного захисту на території Фонтанської 

сільської ради покласти  на голову Фонтанської сільської ради Крупицю Наталію 

Григорівну. 

2. Відповідальною особою за організацію і ведення  цивільного захисту, організацію 

захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовку співробітників до 

дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій призначити Спельніка Сергія Валентиновича - 

головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами, НС та оборонної 

роботи. 

3. Створити  комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. Склад комісії у Додатку  1. 

Строк збору і готовності комісії до роботи встановити: у робочий час – 30 хв., в 

неробочий час – 1 год. 30 хв. 

4. Створити  на базі Фонтанської сільської ради комісію з питань евакуації.  

Головою евакокомісії призначити заступника   голови з питань ЖКГ  Фонтанської 

сільської ради 

Покласти на голову комісії з питань евакуації планування і практичне виконання 

евакуаційних заходів щодо організованого вивезення і виведення населення ,  працівників  

суб’єктів  господарювання  і  членів  їх  сімей  із  районів  

можливого впливу наслідків НС техногенного, природного та воєнного характеру в 

разі виникнення безпосередньої загрози їх життю та заподіяння шкоди здоров’ю. Склад  

комісії у Додатку 2. 

Строк збору   комісії  встановити: у робочий час - 30 хв., в неробочий час – 1 год. 30 

хв. Час на розгортання і підготовку комісії до проведення евакозаходів не більше 4 год. з 

моменту отримання рішення про проведення евакуації. 

5. Призначеним посадовим особам з ЦЗ розробити та подати на затвердження голови 

положення, функціональні обов’язки та плануючу документацію відповідно до вимог  

чинного законодавства. 

6. Рішення виконкому Фонтанської сільської ради довести до усіх працівників  та  

виконавців  під розпис. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на відповідального з питань 

цивільного захисту Спельніка Сергія Валентиновича - головного спеціаліста з питань 

взаємодії з правоохоронними органами, НС та оборонної роботи. 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

Про надання дозволу на здійснення благоустрою 

 

Розглянувши заяву директора ПП «Золота Ера ХХІ» та додані до неї документи, з 

метою створення сприятливих умов для проживання мешканців населеного пункту 

Фонтанської об’єднаної територіальної громади, керуючись ст. 59, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 

1. Надати ПП «Золота Ера ХХІ» (код ЄДРПОУ 33657133) дозвіл на здійснення 

благоустрою прилеглої території загальною площею 1069,15 м
2
 за адресою: Одеська область, 

Одеський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська дорога, що розташована поруч із 

земельної ділянкою із кадастровим номером 5122783200:02:001:2150. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на заступника сільського 

голови Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області Щирбу П.Є.. 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

Про надання юридичних адрес 

 

 

Розглянувши заяви про надання юридичних адрес, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області, - 

ВИРІШИВ: 

1. Надати/ відмовити у наданні юридичних адрес наступним громадянам заявникам: 

- Роскошенко Л.Г.: вул. Патріотична, 89, с Фонтанка; 

- Шоморова К.П.: вул. Лиманна, 11, СТ «Заря»; 

- Лепік В.П.: вул. Степна, 30б, с. Фонтанка; 

- Мовчан О.В.: пров. Травневий, 6, с. Фонтанка; 

- Обертун О.К.: пров. Джерельний, 24, с. Ліски; 

- Одеська обласна рада: вул. Центральна 1-А, с. Олександрівка; 

- Гвоздовський С.О.: адреса земельній ділянці; 

- Гунік І.І.: вул. Десантна, 10, с. Вапнярка; 

- ТОВ «Платинумбуд»: вул. Академіка Сахарова, буд. 5Д, с. Крижанівка. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області. 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

Про переведення дачного (садового) будинку у жилий  

 

Розглянувши заяву гр. Борисової Інни Володимирівни про переведення дачного 

(садового) будинку у житловий будинок та додані до зави документи, керуючись Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення 

садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання» від 2 

вересня 2014 року №1673-VII, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку переведенням дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним 

нормам, у жилі будинки» від 29 квітня 2015 року №321, ст. 59, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 

1. Перевести дачний (садовий) будинок гр. Борисової Інни Володимирівни, який 

розташований за адресою Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Совхозна, 

буд. 10, у житловий будинок. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області. 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

Про переведення дачного (садового) будинку у жилий  

 

Розглянувши заяву гр. Кугук Станіслава Володимировича про переведення дачного 

(садового) будинку у житловий будинок та додані до зави документи, керуючись Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення 

садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання» від 2 

вересня 2014 року №1673-VII, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку переведенням дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним 

нормам, у жилі будинки» від 29 квітня 2015 року №321, ст. 59, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 

1. Перевести дачний (садовий) будинок гр. Кугук Станіслава Володимировича, який 

розташований за адресою Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Молодіжна, 

буд. 57/729, у житловий будинок. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області. 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

Про переведення дачного (садового) будинку у жилий  

 

Розглянувши заяву гр. Мітіна Володимира Миколайовича про переведення дачного 

(садового) будинку у житловий будинок та додані до зави документи, керуючись Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення 

садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання» від 2 

вересня 2014 року №1673-VII, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку переведенням дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним 

нормам, у жилі будинки» від 29 квітня 2015 року №321, ст. 59, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 

1. Перевести дачний (садовий) будинок гр. Мітіна Володимира Миколайовича, який 

розташований за адресою Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Піонерська, 

буд. 28, у житловий будинок. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області. 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

Про переведення дачного (садового) будинку у жилий  

 

Розглянувши заяви гр. Недоєвої Марії Василівни про переведення дачного 

(садового) будинку у житловий будинок та додані до зави документи, керуючись Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення 

садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання» від 2 

вересня 2014 року №1673-VII, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку переведенням дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним 

нормам, у жилі будинки» від 29 квітня 2015 року №321, ст. 59, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 

1. Перевести дачний (садовий) будинок гр. Недоєвої Марії Василівни, який 

розташований за адресою Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. 

Катерининська, буд. 16/5, у житловий будинок. 

2. Перевести дачний (садовий) будинок гр. Недоєвої Марії Василівни, який 

розташований за адресою Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. 

Катерининська, буд. 16/4, у житловий будинок. 

3. Перевести дачний (садовий) будинок гр. Недоєвої Марії Василівни, який 

розташований за адресою Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. 

Катерининська, буд. 16/3, у житловий будинок. 

4. Перевести дачний (садовий) будинок гр. Недоєвої Марії Василівни, який 

розташований за адресою Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. 

Катерининська, буд. 16/2, у житловий будинок. 

5. Перевести дачний (садовий) будинок гр. Недоєвої Марії Василівни, який 

розташований за адресою Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. 

Катерининська, буд. 16/1, у житловий будинок. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покладається на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області. 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

Про повідомну реєстрацію колективного договору 

 

Розглянувши заяву директора КП «Надія» та додані до неї документи, відповідно до 

статей 34, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про колективні договори та угоди», постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 

2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 

територіальних угод, колективних договорів», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Зареєструвати колективні договори КП «Надія». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається Директора КП «Надія». 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

Про вирішення питання щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

Відповідно  Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України 

від 29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої 

реклами», керуючись пп. 13 п. «а» ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, 

- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Відмовити ТОВ «БІЗНЕС СТАРТ» у наданні дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами. 

2. Відмовити ТОВ «АБ «ЦЕНТР-97» у наданні дозволу на розміщення рекламно-

інформаційних табличок терміном на 1 рік.  

3. Відмовити Кривенку С.О. у наданні дозволу на встановлення інформаційної стели 

на території с. Фонтанка. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покладається на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
67571, вул. Степна 4, с. Фонтанка, Одеський район, Одеська область 

тел.: (048) 753-65-94, E-mail: 04379746@mail.gov.ua, код ЄДРПОУ: 04379746 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

02 лютого 2021 року                                                                             №___/2021-СР 

 

Про скликання засідання  

виконавчого комітету Фонтанської сільської  

ради VIІI скликання 

 

 

Враховуючи виниклу необхідність, керуючись ст. ст. 42, 51 – 53 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати засідання виконавчого комітету Фонтанської сільської ради 

VIIІ скликання 04 лютого 2021 року о 14:00 (в приміщені Фонтанської сільської 

ради, по вул. Степна, 4, с. Фонтанка). 

2. Рекомендувати для розгляду на засіданні виконавчого комітету 

Фонтанської сільської ради VІII скликання такі питання: 

2.1. Про погодження технічних умов на приєднання земельних ділянок 

до мереж централізованого водопостачання. 

2.2. Про вирішення питань щодо надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами. 

2.3. Про організацію та ведення цивільного захисту в Фонтанській 

сільській раді. 

2.4. Про  утворення   адміністративної комісії та затвердження 

Положення про адміністративну комісію. 

2.5. Про створення житлової комісії при виконавчому комітеті  

Фонтанської сільської ради. 

2.6. Про переведення дачних (садових) будинків у житлові. 

2.7. Про надання дозволу на здійснення благоустрою. 

2.8. Про надання юридичних адрес. 

2.9. Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати закупівлі 

поштових марок. 

2.10. Різне.  

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Сільський голова                                                                                Н.Г. Крупиця 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про заходи направлені на врегулювання питання поводження з ТПВ 

 

Розглянувши пропозицію _______,  виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Центру надання адміністративних послуг надавати безоплатні послуги за умови 

наявності у заявника діючого договору на вивезення твердих побутових відходів (окрім 

невідкладних випадків на розсуд адміністратора ЦНАП). 

2. Надання матеріальної допомоги здійснювати за умови наявності у заявника 

діючого договору на вивезення твердих побутових відходів (окрім невідкладних випадків на 

розсуд виконавчого комітету). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на начальника відділу 

загальної та організаційної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про погодження технічних умов на приєднання земельних ділянок до мереж 

централізованого водопостачання 

 

Розглянувши заяви про підключення до централізованої системи водопостачання та 

додані до них документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, 

- 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити технічні умови на приєднання земельних ділянок до мереж 

централізованого водопостачання згідно Додатку № 1. 

2. Заступнику голови Щирбі Петру Євстафовичу вжити заходи направлені на 

виконання цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на сільського голову. 

 

 

Додаток №1 

 

 

П.І.Б. заявника № ТУ 

Гуцол А.С. №4243-29/3222 від 03.11.2020 

Зинченко В.К. №3909-29/2016 від 13.10.2020 

Гросу В.В. №38-29/3874 від 05.01.2021 

Пявчик А.М. №521-29/153 від 12.02.2021 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про погодження технічних умов АТ «Одесаобленерго» 

 

Розглянувши заяву АТ «Одесаобленерго», керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити АТ «Одесаобленерго» будівництво повітряної лінії ЛЕП-10 кВ від опори 

№132 ПЛ 10 кВ Котельна до опори 10 кВ на межі земельної ділянки АЗС №16-27 за адресою 

Одеська область, одеський район, Олександрівська с/рада, Старокиївське шосе, 23 км. 

2. Заступнику голови Щирбі Петру Євстафовичу вжити заходи направлені на 

виконання цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на сільського голову. 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про внесення геоніму в опис меж постійної виборчої дільниці  

 

Відповідно до постанови ЦВК від 24.01.2012, керуючись ст. 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести геонім «провул. Руанський до опису меж постійної виборчої дільниці 

№510509. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на начальника відділу 

загальної та організаційної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 
 


