
  
 
 
 

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 
21 квітня 2021 року                                                                            №___/2021-СР 
 
Про скликання позачергового засідання  
десятої сесії Фонтанської сільської  
ради VIІI скликання 
 
 

Враховуючи необхідність забезпечення ефективної роботи Фонтанської 
сільської ради, керуючись ст. ст. 26, 42, 45, п. 9 ст. 46 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»: 

 
1. Скликати позачергове засідання десятої сесії Фонтанської сільської 

ради VIIІ скликання 22 квітня 2021 року о 16:00 (в приміщені Фонтанської 
сільської ради, по вул. Степна, 4, с. Фонтанка). 

2. Рекомендувати для розгляду на засіданні десятої сесії Фонтанської 
сільської ради VІII скликання такі питання: 

2.1. Про визначення переліку вулиць на яких планується здійснення 
поточного ремонту. 

2.2. Про визначення предметів закупівлі з поточного ремонту 
асфальтобетонного покриття доріг (вулиць)  в населених пунктах на території 
Фонтанської сільської ради. 

2.3. Про внесення змін до рішення № 48 - VIІІ від 25 грудня 2020 року 
«Про затвердження штатного розпису, структури чисельності, упорядкування 
умов оплати праці та Положення про преміювання працівників Управління 
культури Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області  на 
2021 рік». 

2.4. Про внесення змін до рішення № 45 - VIІІ від 25 грудня 2020 року 
«Про затвердження штатного розпису, структури чисельності, розмірів 
посадових окладів, упорядкування умов оплати праці та положення про 
преміювання посадових осіб, службовців, працівників Фонтанської сільської 
ради та її виконавчого органу на 2021 рік». 

2.5. Про внесення змін в рішення Фонтанської сільської ради від 24 
грудня 2015 року №82-VІІ «Про затвердження положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок комунальної власності територіальної громади села 
Фонтанка, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна та створення 
конкурсної комісії». 
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2.6. Про надання дозволу  на  поділ земельної ділянки, кадастровий номер 
5122786400:02:003:1861, розташованої за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, с. Фонтанка. 

2.7. Про внесення змін до кошторису програми підтримки комунального 
підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 
області на 2021 рік. 

2.8. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність майнових 
прав засновника (учасника) Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської районної ради Одеської 
області. 

2.9. Про внесення змін до рішення про перейменування закладів освіти. 
2.10. Про визначення переліку об’єктів та видів безоплатних суспільно 

корисних робіт для осіб на яких судом накладено адміністративне стягнення у 
вигляді суспільно корисних робіт. 

2.11. Про обстеження будівлі на предмет надійності, утворення комісії та 
проведення експертизи. 

2.12. Різне. 
3. Постійним депутатським комісіям попередньо розглянути проекти 

рішень, які пропонуються на розгляд сесії та надати свої висновки. 
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 

Секретар ради                                                                                  М.І. Матвейчук 
 



 
 УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект рішення 10 сесії  
Фонтанської сільської ради VІII скликання 
Автор: Мельник О.М. 
депутат Фонтанської сільської ради 

 
Про визначення переліку вулиць на яких планується здійснення поточного ремонту 
 

З метою забезпечення своєчасного ремонту дорожнього покриття на території Фонтанської об’єднаної 
територіальної громади, відповідно до додатку № 15 до рішення 9 сесії Фонтанської сільської ради VІII скликання 
№118 від 22.03.2021, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська 
сільська рада Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити орієнтовний перелік вулиць, на яких планується здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття доріг в населених пунктах на території Фонтанської сільської ради (Додаток №1). 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток № 1 до рішення сесії 
Фонтанської сільської ради 

№___ від ________ 
 
 

Орієнтовний перелік вулиць, на яких планується здійснення поточного ремонту 
асфальтобетонного покриття доріг в населених пунктах на території Фонтанської 

сільської ради  
 

Вулиці с. Крижанівка               

1. 2-й провул. вул. Центральної        
2. Ветеранів                                        
3. Гагаріна -           
4. Гонтаренко                                      
5. Миколаївська                                  
6. Морська                                           
7. Приморська -                                  
8. провул. Зоряний                             
9. провул. Молодіжний                      
10. Проценка                                           
11. Рибача                                               
12. Терешкової                                        
13. Центральна                                        
14. Ювілейна                                            
15. Ярошевської                                       
 
Вулиці с. Ліски                      

1. Касьяненко                             
2. Лесі Українки                          
3. Марсельська                            
4. Шевченко                                 
5. Паустовського                         
6. Приморська                              
7. пров. Джерельний                    
8. Проектна                                    
9. Шевченко                                  
10. Южна                                         
 
Вулиці с. Фонтанка  

1. вул. Гагаріна кут вул. Виноградна 
2. вул. Гагаріна кут вул. Патріотична 
3. вул. Гагаріна вул. Січнева 
4. вул. Шкільна 1 кут вул. Патріотична  
5. вул. Шкільна, 24  
6. провулок Степний кут вул. Семенова (заїзд з траси м -28 Одеса-  Южний) 
7. вул.Семенова,22 
8. провул. Степний кут вул. Виноградна 
9. провулок Степний 7, 3 
10. Приморська, 19,21 
11. вул.8 Марта кут вул. Семенова(пішохідна доріжка 



12. від траси М- 28 Одеса-Южний до вул. Семенова (вул. 8 Березня) 
13. вул. Серпнева від вул. Семенова до буд 8 по вул. Серпнева 
14. Кооперативна кут вул. Центральна 
15. Кооперативна кут провулку Кооперативна 
16. Центральна,24 вздовж будинку 
17. Б. Хмельницького від №3 до пров. Потьомкіна 
18. перехрестя провулку Потьомкіна та вул. Хмельницького Б. 
19. перехрестя вул. Західна та кут провулку 3-й Західний  
20. вул. Степна 10  
21. вул. Січнева кут вул. Степна  
22. вул. Січнева,1 

 
Вулиці с. Світле  
 
1. вул. Комунальна   
2. вул. Зелена 1   
3. вул. Зелена кут  Індустріальної   
4. вул. Зелена між буд. 5 - 16   
5. вул. Кузнецька кут Індустріальна   
6. вул. Кузнецька 34     
7. вул. Комунальна кут вул. Польова  
  
Вулиці с. Олександрівка  
 
1. Олександрівська дорога   
2. Олександрівська дорога кут вул. Шевченко    
3. Олександрівська дорога кут вул. Одеська   
4. вул. Одеська 34,49,14,5-7,2       
5. вул. Обїздна кут вул. Шкільна   
6. вул. Молодіжна, 21   
7. вул. Західна 43   
8. вул. Лесі Українки      
9. вул. Центральна 2б,2а,1         
10. Центральная площа   
11. вул. Берегова 17   
12. Міжквартальний проїзд  між вул. Берегова та вул. Лугова   
13. Між квартальний проїзд між вул. Юбілейна та  Лугова   
14. вул. Юбілейна 23а,21,19,16,14,8,5    
15. Больничний провулок 5,1     
16. вул. Гагаріна 26   
17. вул. Гагаріна 22 кут Больнічного провулка  
18. вул. Гагарина от від №14 до 18 номера   
19. вул. Набережная 4,1,3,2,9,8а     
20. вул. Набережна 4 навпроти  ОПЛ№2     
21. вул. Центральна 9   
22. вул. Олександрівська 3   
23. вул. Олександрівська поворот в  село Олесандрівка.  
 
 
 
 



Вулиці с. Дофінівка  
1. вул. Центральна 
2. вул. Радостна 
3. вул. Молодіжна 
4. вул. Шкільна 
5. вул. Зелена 
6. вул. Приморська 
7. вул. І. Франко 
8. Гуртожиток  
9. провулок Шкільний 
10. провул. Лиманний 
 
Вулиці с.  Вапнярка  
 
1. вул. Лугова 1 
2. вул. Лугова 2 
3. вул. Лугова 3 
4. вул. Десантна 
5. вул. Степова 
6. вул. Лиманна 
7. вул. Берегова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення «Про визначення переліку вулиць на яких планується здійснення поточного 

ремонту» 
 
 

Зазначеним проектом рішення пропонується затвердити орієнтовний перелік вулиць на яких необхідно 
провести поточний ремонт доріг відповідно до механізму затвердженому наступним рішенням сесії. 

 
Мата прийняття цього рішення полягає у забезпеченні якості доріг в Фонтанській територіальній 

громаді. 
 
 

 



 
 УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект рішення 10 сесії  
Фонтанської сільської ради VІII скликання 
Автор: Мельник О.М. 
депутат Фонтанської сільської ради 

 
Про визначення предметів закупівлі з поточного  
ремонту асфальтобетонного покриття доріг (вулиць)   
в населених пунктах на території Фонтанської сільської ради  
 

З метою забезпечення своєчасного ремонту дорожнього покриття на території Фонтанської об’єднаної 
територіальної громади, відповідно до додатку № 15 до рішення 9 сесії Фонтанської сільської ради VІII скликання 
№118 від 22.03.2021, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська 
сільська рада Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Визначити, що  поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг (вулиць) в населених пунктах 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області проводити в межах територій старостинських 
округів та  в с. Фонтанка. 

2. Процедуру закупівлі робіт з поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг в населених 
пунктах на території Фонтанської сільської ради, проводити у формі лотів по наступним предметам закупівлі: 

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг в Крижанівському старостинському окрузі на 
території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області; 

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг в Олександрівському старостинському окрузі на 
території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області; 

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг в Новодофінівському старостинському окрузі на 
території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області; 

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг в с. Фонтанка на території Фонтанської сільської ради 
Одеського району Одеської області. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття доріг на території Фонтанської сільської ради Одеського 
району Одеської області 

 
Крижанівський старостинський округ на території Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 
 
Вулиці с. Крижанівка              - 630 кв.м 
Вулиці с.Ліски                     535 кв.м 
Всього по округу: – 1165 кв.м. в т.ч. 
-площею    до 5 кв.м.: 336,5кв.м/28.9%;   : від 5 до 25 кв.м: 343.5 кв.м/29.5%;         більше 25 
кв.м  485кв.м./41.6%. 
 
 

Село Фонтанка на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 
області 

 
Всього по с. Фонтанка – 2225 кв.м. в т.ч. 
-площею    до 5 кв.м.: 742 кв.м/33.35%; від 5 до 25 кв.м: 804 кв.м/36.15%; 
більше 25 кв.м  579 кв.м./30.5%. 
 

Олександрівський старостинський округ на території Фонтанської сільської ради 
Одеського району Одеської області 

 
Вулиці с. Світле – 909 кв.м. 
Вулиці с. Олександрівка – 673 кв.м. 
 
Всього по округу: – 1582 кв.м. в т.ч. 
-площею    до 5 кв.м.: 495кв.м/31.3%;      : від 5 до 25 кв.м: 462 кв.м/29.2%;       більше 25 кв.м  
625кв.м./39.5%. 
 
 

Новодофінівський старостинський округ на території Фонтанської сільської ради 
Одеського району Одеської області 

 
Вулиці с. Дофінівка – 306 кв.м. 
 
Вулиці с.  Вапнярка – 355 кв.м.  
 
Всього по округу: – 661 кв.м. в т.ч. 
-площею    до 5 кв.м.: 263кв.м/39.8%; від 5 до 25 кв.м: 162,5 кв.м/24.6%;       більше 25 кв.м  
235,5кв.м./35.6%. 

 
 



 
 УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект рішення 10 сесії  
Фонтанської сільської ради VІII скликання 
Автор: Матвейчук М.І., Пелипенко Є.О. 
 

 
Про внесення змін до рішення № 48 - VIІІ від 25 грудня 2020 року «Про затвердження штатного розпису, 
структури чисельності, упорядкування умов оплати праці та Положення про преміювання працівників 
Управління культури Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області  на 2021 рік» 

 
Розглянувши пропозицію сільського голови Фонтанської сільської ради Крупиці Н.Г. щодо 

необхідності затвердження штатного розпису, структури чисельності, упорядкування умов оплати праці та 
Положення про преміювання працівників Управління культури Фонтанської сільської ради Одеського району 
Одеської області на 2021 рік, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298  
«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказу Міністерства 
Культури України від 18.10.2005 р. №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на 
основі Єдиної тарифної сітки», керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни та затвердити штатний розпис, структуру чисельність працівників Управління 

культури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  на 2021 рік (Додаток 1). 
2. Головному бухгалтеру Управління культури Фонтанської сільської ради дотримуватись кошторису 

при забезпеченні нарахування та виплати заробітної плати  відповідно до даного рішення. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 
 
 
 

Додаток № 1  
до рішення 10 сесії Фонтанської сільської ради  

VІII скликання № __ від ______.2021 
 
Штатний розпис, структура чисельності та розмір посадових окладів працівників Управління 

культури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  на 2021 рік 
 

№ 
п/п Назва с/п та посад Кіль-

кість 
Тарифний 

розряд 
Посадовий 

оклад 

  Методичний відділ       
1 Головний методист 1 14 7107 
2 Методист 1 14 7107 
3 Діловиробник 1 10 4859 

  Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності       

1 Головний бухгалтер 1 10 4859 
2 Бухгалтер 1 10 4859 
     

1 Прибиральник службових приміщень 1 2 2910 
  Разом  6,0  Х Х 

 



 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект рішення 10 сесії  
Фонтанської сільської ради VІII скликання 
Автори: Дудник М.В., заступник сільського 
голови 

 
Про внесення змін до рішення № 45 - VIІІ від 25 грудня 2020 року «Про затвердження штатного розпису, 
структури чисельності, розмірів посадових окладів, упорядкування умов оплати праці та положення про 

преміювання посадових осіб, службовців, працівників Фонтанської сільської ради та її виконавчого органу 
на 2021 рік» 

 
Керуючись підпунктом 5 пункту 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів»,  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 
1993 року №1049 «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших 
державних органів», наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02.10.1996 №77 «Про 
умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», Фонтанська сільська 
рада Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни та затвердити штатний розпис, структуру чисельності та розміри посадових окладів 

посадових осіб, службовців, працівників Фонтанської сільської ради та її виконавчого органу на 2021 рік в 
новій редакції (Додаток 1). 

2. Головному бухгалтеру Фонтанської сільської ради дотримуватись кошторису при забезпеченні 
нарахування та виплати заробітної плати  відповідно до даного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 
Додаток № 1  

до рішення 10 сесії Фонтанської сільської ради  
VІII скликання №   від   .04.2021 

 
Штатний розпис, структуру чисельності та розміри посадових окладів посадових осіб, службовців, 

працівників Фонтанської сільської ради та її виконавчого органу на 2021 рік 
№ п/п Назва посад Кількість Посадовий оклад 

1 Сільський голова 1 12000 
2 Перший заступник сільського голови 1 11500 
3 Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 1 11000 
4 Секретар сільської ради 1 11000 
5 Заступник сільського голови 1 11000 
6 Заступник сільського голови 1 11000 
7 Заступник сільського голови 1 11000 
8 Заступник сільського голови 1 11000 
9 Староста Крижанівського старостинського округу 1 10000 
10 Староста Олександрівського старостинського округу 1 10000 
11 Староста Новодофинівського старостинського округу 1 10000 
12 Радник 1 10000 
13 Спеціаліст І категорії з публічних закупівель 1 4800 
14 Головний спеціаліст з розвитку територій 1 5100 
  Відділ загальної та організаційної роботи     

15 Начальник відділу 1 6700 
16 Головний спеціаліст 1 5100 
17 Спеціаліст І категорії 1 4800 
18 Спеціаліст І категорії 1 4800 
19 Діловод 1 3600 
20 Діловод 1 3600 
21 Фахівець по ремонту комп'ютерної техніки 1 4000 



  Відділ кадрової роботи     
22 Начальник відділу 1 6700 
23 Головний спеціаліст 1 5100 
24 Спеціаліст І категорії 1 4800 
  Юридичний відділ     

25 Начальник відділу 1 6700 
26 Головний спеціаліст 1 5100 
27 Провідний спеціаліст 1 4900 
28 Спеціаліст І категорії 1 4800 
  Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності     

29 Начальник відділу - головний бухгалтер 1 6700 
30 Головний спеціаліст 1 5100 
31 Головний спеціаліст 1 5100 
  Сектор житлово - комунального господарства     

32 Завідувач сектору 1 5900 
33 Головний спеціаліст 1 5100 
 Сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами     

34 Завідувач сектору 1 5900 
35 Головний спеціаліст 1 5100 
  Відділ військового обліку     

36 Начальник відділу 1 6700 
37 Головний спеціаліст 1 5100 
38 Спеціаліст І категорії 1 4800 
39 Спеціаліст І категорії (діє до 30.04.2021) 1 4800 
 Відділ земельних відносин     

40 Начальник відділу 1 6700 
41 Головний спеціаліст 1 5100 
42 Спеціаліст І категорії 1 4800 
43 Спеціаліст І категорії 1 4800 

  Відділ містобудування та архітектури     
44 Начальник відділу - головний архітектор 1 6700 
45 Головний спеціаліст 1 5100 
46 Спеціаліст І категорії 1 4800 
47 Спеціаліст І категорії 1 4800 
  Відділ ДАБК     

48 Начальник відділу 1 6700 
49 Головний спеціаліст 1 5100 
50 Спеціаліст І категорії 1 4800 
  Управління освіти (зі статусом юридичної особи)     

51 Начальник управління 1 7400 

  Управління культури, молоді та спорту (зі статусом 
юридичної особи)     

52 Начальник управління 1 7400 
  Відділ соціального захисту населення     

53 Начальник відділу 1 6700 
54 Головний спеціаліст з соціальних питань 1 5100 
55 Спеціаліст І категорії 1 4800 
56 Інспектор з соціальних питань 1 3850 
57 Інспектор з соціальних питань (діє до 30.04.2021) 1 3850 
58 Інспектор з соціальних питань (діє до 30.04.2021) 1 3850 
 ЦНАП     

59 Начальник  ЦНАП-адміністратор 1 6700 
 Сектор паспортизації     

60 Заступник начальника ЦНАП - адміністратор 1 5900 
61 Адміністратор 1 5300 
62 Адміністратор 1 5300 
63 Адміністратор 1 5300 
 Сектор надання соціальних послуг     

64 Завідувач сектору - адміністратор 1 5900 
65 Адміністратор 1 5300 
66 Адміністратор 1 5300 
67 Адміністратор 1 5300 
  Інформаційно-реєстраційний сектор     

68 Завідувач сектору-державний реєстратор 1 5900 



69 Державний реєстратор 1 5300 
70 Державний реєстратор 1 5300 
71 Державний реєстратор 1 5300 
72 Адміністратор 1 5300 
73 Адміністратор 1 5300 
74 Адміністратор 1 5300 
75 Адміністратор 1 5300 
76 Адміністратор 1 5300 
77 Адміністратор 1 5300 
78 Адміністратор 1 5300 
79 Адміністратор 1 5300 
80 Адміністратор 1 5300 
81 Адміністратор 1 5300 
82 Адміністратор 1 5300 
  Сектор діджиталізації     

83 Головний спеціаліст - програміст 1 5100 
  Служба у справах дітей (юридична особа)     

84 Начальник служби 1 6700 
85 Головний спеціаліст 1 5100 
86 Спеціаліст І категорії 1 4800 
87 Інспектор з соціальних питань 1 3850 
  Сектор інформаційної роботи та взаємодії з громадськістю     

88 Завідувач сектору 1 5900 
89 Головний спеціаліст 1 5100 
  Відділ господарського забезпечення     

90 Завідувач відділу господарського забезпечення 1 4000 
91 Водій 1 2741 
92 Водій 1 2741 
93 Прибиральник службових приміщень 0,75 2723 
94 Прибиральник службових приміщень 0,75 2723 
95 Прибиральник службових приміщень 1,5 2723 
96 Прибиральник службових приміщень 1 2723 
97 Прибиральник службових приміщень 0,5 2723 
98 Опалювач сезонний  1 2723 
  Разом  97,5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення «Про внесення змін до рішення № 45 - VIІІ від 25 грудня 2020 року «Про 

затвердження штатного розпису, структури чисельності, розмірів посадових окладів, упорядкування 
умов оплати праці та положення про преміювання посадових осіб, службовців, працівників 

Фонтанської сільської ради та її виконавчого органу на 2021 рік»» 
 
 

Зазначеним проектом рішення пропонується внесення змін до штатного розпису в частині 
перенесення посади «Головний спеціаліст з розвитку територій» з сектору ЖКГ до загальної частини 
штатного розпису. Також пропонується технічне редагування проекту рішення в частині виключення посад, 
які скорочено на виконання рішень минулих сесій, а також виправлення інших незначних технічних та 
граматичних описок. 

 
Мата внесення запропонованих змін полягає у налагодження ефективної роботи апарату 

Фонтанської сільської ради. 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект рішення Х сесії Фонтанської 

сільської ради VIIІ скликання 
Автор: начальник відділу  

                                                                                     земельних відносин Бражникова А.З.  
 

  Про внесення змін в рішення Фонтанської сільської ради від 24 грудня 
2015 року №82-VІІ «Про затвердження положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок комунальної власності територіальної громади села 
Фонтанка, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна та створення 
конкурсної комісії» 
 

Керуючись статтями 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної 
власності територіальної громади Фонтанської сільської ради Одеського району 
Одеської області, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, затвердженого 
рішенням Фонтанської сільської ради №82- VІІ від 24.12.2015 року, Фонтанська 
сільська рада Одеського району Одеської області, -  

 
ВИРІШИЛА : 

1. Внести зміни до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних 
ділянок комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської 
ради, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, затвердженого рішенням 
Фонтанської сільської ради №82-VІІ від 24.12.2015 року, із змінами, згідно 
рішення №665-VІІ від 19.08.2017 року, та викласти пункт 3.2. Положення новій 
редакції, а саме:  

«3.2. Інформація про проведення конкурсу підлягає оприлюдненню на 
офіційному веб-сайті Фонтанської сільської ради та на інформаційному стенді в 
адміністративній будівлі Фонтанської сільської ради, за адресою: вул. Степна, 4, 
с. Фонтанка, Одеського району Одеської області». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території (Шпат М.О.). 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект рішення Х сесії Фонтанської 

сільської ради VIIІ скликання 
Автор: начальник відділу  

                                                                                     земельних відносин Бражникова А.З.  

 
Про надання дозволу  на  поділ земельної ділянки, кадастровий 

номер 5122786400:02:003:1861, розташованої за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, с. Фонтанка  
 

Розглянувши клопотання керівника Товариства з обмеженою 
відповідальністю «БЛЕК СІ РІВ’ЄРА» Корецької А.А. та подані матеріали, 
керуючись ст. ст. 3, 12, 122 Земельного кодексу України, Закону України «Про 
землеустрій», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні, Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 
ВИРІШИЛА : 

 
1. Надати дозвіл на поділ земельної ділянки кадастровий номер: 

5122786400:02:003:1861, загальною площею –  1,2993 га, яка розташована за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Фонтанка, що перебуває в 
оренді Товариства з обмеженою відповідальністю «БЛЕК СІ РІВ’ЄРА», на 
підставі договору оренди земельної ділянки від 28.08.2015 року.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території (Шпат М.О.). 

 



 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект рішення 10 сесії  
Фонтанської сільської ради VІII скликання 
Автори: Мельник О.М. депутат Фонтанської 
сільської ради  
 

Про внесення змін до кошторису програми підтримки комунального підприємства «Надія» Фонтанської 
сільської ради Одеського району Одеської області на 2021 рік 

 
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада 

Одеського району Одеської області, - 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та викласти в новій редакції кошторис програми підтримки комунального підприємства 
«Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2021 рік (Додаток №1)  

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну комісію з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 
Додаток № 1 до рішення 10 сесії 

Фонтанської сільської ради VІII скликання №   від __.04.2021 
 

Кошторис Програми підтримки комунального підприємства «Надія» 
Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2021 рік 

 

Назва заходів виконання Програми Термін 
виконання 

Сума, 
грн. 

Загальна 
сума, в грн. 

Дотація КП «Надія» на заробітну плату з нарахуваннями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 

14151800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 166 800,00 

Дотація КП «Надія» на предмети, матеріали, спецодягу, обладнання 
та інвентарю, в тому числі для безперебійного функціонування 
мереж вуличного освітлення, організації заходів з благоустрою 
території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 
області тощо) 

300000 

Дотація КП «Надія» на послуги з технічного обслуговування мереж 
вуличного освітлення на території Фонтанської сільської ради 
Одеського району Одеської області 

700000 

Дотація КП «Надія» на боротьбу з амброзією на території 
Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 50000 

Дотація КП «Надія» на послуги по вилову безпритульних тварин на 
території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 
області 

50000 

Дотація КП «Надія» на ремонт мережі водопостачання та 
водовідведення 100000 

Дотація КП «Надія» на послуги з благоустрою території кладовищ 
та прибирання села, очищення автомобільних доріг від снігу 100000 

Дотація КП «Надія» на придбання пально-мастильних матеріалів та 
технічне обслуговування автотранспортних засобів 835000 

Дотація КП «Надія» на відшкодування втрат с/г виробництва 80000 
Дотація КП «Надія» на сплату податку на прибуток 50000 
Дотація КП «Надія» на ремонт та обслуговування 
відеоспостереження 150000 

Дотація КП «Надія» на обслуговування сільської ради 100000 
Дотація КП «Надія» на сплату орендної плати за земельні ділянки 170000 
Дотація КП «Надія» на вивезення крупногабаритного сміття 400000 
Дотація КП «Надія» на поточний ремонт  балюстради 50000 
Дотація КП «Надія» на придбання сміттєвих контейнерів 200000 
Дотація КП «Надія» на корегування проектно-кошторисної 
документації та будівництво баскетбольного майданчика 370000 

Дотація КП «Надія» на придбання сміттєвоза (придбання сміттєвозу 
дозволяється за умови прийняття окремого рішення сесії 
Фонтанської ради) 

4700000 



Дотація КП «Надія» на придбання машини для чистки 
каналізаційних труб 60000 

Дотація на придбання обладнання та інструментів  150000 
Дотація КП "Надія" на придбання металоконструкції для 
встановлення огорожі в районі вулиці Софіївська с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області 

200000 

Дотація КП "Надія" на послуги з охорони громадського порядку 200 000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення «Про внесення змін до кошторису програми підтримки комунального підприємства 

«Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2021 рік» 
 
 

Зазначеним проектом рішення пропонується внесення змін до кошторисів програм в частині 
перенаправлення котів з «Дотація КП «Надія» на збирання та вивезення сміття» на «Дотація КП «Надія» на 
придбання пально-мастильних матеріалів та технічне обслуговування автотранспортних засобів». 

 
Мата внесення запропонованих змін полягає у забезпечені чистоти Фонтанської територіальної 

громади власними силами КП «Надія» до моменту завершення процедури придбання власного сміттєвозу. 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект рішення 11 сесії  
Фонтанської сільської ради VІII скликання 
Автор: Мельник О.М. 
депутат Фонтанської сільської ради 

 
Про надання згоди на прийняття у комунальну власність  
майнових прав засновника (учасника)  Комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської районної ради Одеської області  
 

Розглянувши листа голови постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я та соціальної 
політики Одеської районної ради Одеської області Ворохаєва О.А. від 26.03.2021 №2/2021/6ПК/8 та Висновки 
та рекомендації постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Одеської 
районної ради Одеської області від 25.03.2021 № 5/3-6ПК/8, відповідно до ч. 1, 2 статті 60, пункту 10 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 172, 177, 
181, 190 Цивільного кодексу України, статті 78 Господарського кодексу України, статті 89, пункту 39 
Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, постанови Верховної Ради України від 17 
липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Фонтанська сільська рада вирішила: 
 
1. Надати згоду прийняти  у комунальну власність Фонтанської сільської територіальної громади Одеського 
району Одеської області в особі Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області майнові права 
засновника (учасника) Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Лиманської районної ради Одеської області. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність  

майнових прав засновника (учасника)  Комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської районної ради Одеської області» 

 
 

Зазначеним проектом рішення пропонується прийняти права засновника Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської районної ради 
Одеської області. 

 
Мата прийняття цього рішення полягає у заощадження коштів та часу під час організації процесу 

прийняття повноважень об’єднаних територіальних громад в сфері медичного обслуговування населення. 
 
 

 



 
 УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект рішення 10 сесії  
Фонтанської сільської ради VІII 
скликання 
Автор: Жученко В.В. 

 
 

Про внесення змін до рішення про перейменування закладів освіти 
 

Розглянувши клопотання начальника управління освіти Жученко В.В., з метою 
забезпечення ефективної роботи закладів загальної середньої освіти на території 
Фонтанської об’єднаної територіальної громади, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 827 «Про затвердження Порядку призначення 
на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності», 
Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада 
Одеського району Одеської області, - 

   
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до рішення восьмої сесії Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області №88 від 04.03.2021, виклавши пункт 17 та пункт 18 зазначеного 
рішення в новій редакції: 

«17. Змінити назву закладу освіти з Дошкільного навчального закладу  (ясла - 
садок) «Вербиченька» с. Ново Дофінівка Лиманської району Одеської області на Заклад 
дошкільної освіти (ясла - садок) «Вербиченька» Фонтанської сільської ради Одеського 
району Одеської області. 

18. Внести зміни до статуту Закладу дошкільної освіти (ясла - садок)  
«Вербиченька» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та 
затвердити його у новій редакції.». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про внесення змін до рішення про перейменування закладів 
освіти» 

 
 

Зазначеним проектом рішення пропонується внести зміни до рішення про 
перейменування закладів освіти з метою проведення подальшої реєстрації. Зміни 
полягають у виправленні технічної описки, а саме додається до назви закладу слова «(ясла 
- садок)». 

 



 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект рішення 10 сесії  
Фонтанської сільської ради VІII скликання 
Автор: Крупиця Н.Г. 

 
Про визначення переліку об’єктів та видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб на яких судом 
накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт 

 
 Заслухавши доповідь депутата сільської ради Шарамети А.Б., відповідно до статті 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 30 -1 , 321 -1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, з метою організації суспільно-корисних робіт, Фонтанська сільська рада Одеського району 
Одеської області, -  
 

ВИРІШИЛА : 
   

1. Затвердити перелік об’єктів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, на 
яких особи, які вчинили адміністративне правопорушення, зможуть виконувати стягнення у вигляді 
безоплатних суспільно корисних робіт (додається). 

2. Затвердити види безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. 
 
 

Додаток № 1 до рішення 10 сесії 
Фонтанської сільської ради VІII скликання № ___ від___ 

 
 

Перелік 
підприємств і установ, у сфері відання яких перебувають об’єкти,  

на яких особи відпрацьовують адміністративні стягнення у вигляді суспільно корисних робіт  
 
 
 

1. Комунальне підприємство «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 
 
 
 
 

Додаток № 2 до рішення 10 сесії 
Фонтанської сільської ради VІII скликання № ___ від___ 

 
Види 

суспільно корисних безоплатних робіт 
 
1. Косіння трави, бур’янів на газонах, у скверах і парках. 
2. Прибирання побутового сміття в зонах відпочинку, на зупинках міського транспорту, тротуарах.  
3. Вирубка порослі і підрізання гілок дерев, зняття сухих дерев у скверах, парках, лісопарках. 
4. Ремонт і фарбування архітектурних форм, пам’ятників. 
5. Перекопування газонів, формування клумб, посадка квітів, дерев. 
6. Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття і побутових відходів. 
7. Очищення пляжної території від побутових відходів. 
8. Зняття ґрунту на газонах до рівня бордюрного каменю.  
9. Очищення ливневих систем. 
10. Очищення від снігу, криги пішохідних доріжок, тротуарів, доріг, сходинок, скверів. 

 



 
 УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект рішення 10 сесії  
Фонтанської сільської ради VІII 
скликання 
Автор: Матвейчук М.І. 
депутат Фонтанської сільської ради 

 
Про обстеження будівлі на предмет надійності, утворення комісії та проведення експертизи 
 

З метою попередження можливих нещасних випадків на території Фонтанської 
територіальної громади, в межах Олександрівського старостинського округу, усвідомлюючи 
необхідність ефективного розвитку спроможності та підвищення економічної привабливості території 
Фонтанської сільської ради, керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Провести будівельно-технічну експертизу Котельної Олександрівської АЗПСМ 

(інв.№10300041) на предмет міцності та надійності конструкції та можливості подальшої експлуатації. 
2. Утворити тимчасову комісію з питань проблемних питань щодо Котельної 

Олександрівської АЗПСМ у складі згідно Додатку №1. 
3. Встановити, що комісія визначена згідно п. 2 цього рішення дії до моменту її ліквідації 

розрядженням сільського голови. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. 
 

 
 
 

Додаток № 1 до рішення сесії 
Фонтанської сільської ради 

№___ від ________ 
 
 

Голова комісії – Бабічев Ф.П. 
Заступник голови комісії – Уманська Л.І. 
Секретар комісії – Лавренко О.В. 
Член комісії – Бойко О.Б. 
Член комісії – Фатенков Є.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення «Про обстеження будівлі на предмет, утворення комісії та проведення експертизи» 

 
 

Зазначеним проектом рішення пропонується провести будівельно-технічну експертизу Котельної 
Олександрівської АЗПСМ (інв.№10300041) на предмет міцності та надійності конструкції та можливості 
подальшої експлуатації, а також створення комісії, яка контролюватиме відповідний процес. 

 
Мата прийняття цього рішення полягає у необхідності встановлення реального стану об’єкту та 

попередженні можливих нещасних випадків на території Фонтанської територіальної громади, в межах 
Олександрівського старостинського округу. 

 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Проект рішення Х сесії Фонтанської 

сільської ради VIIІ скликання 
Автор: начальник відділу  

                                                                                     земельних відносин Бражникова А.З.  

 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФОНТАНСЬКИЙ БЕРЕГ» в оренду орієнтовною площею 1,50 га терміном на 49 
(сорок дев’ять)  років для будівництва та експлуатації протизсувних споруд, 
розташованої за адресою: Одеська область, Фонтанська сільська рада, с. Фонтанка 
 

Розглянувши клопотання керівника Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Фонтанський берег» Ілікчієвої М.Г. та подані матеріали, керуючись ст. ст. 3, 12, 122 
Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 26, 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні, Фонтанська сільська рада Одеського 
району Одеської області, - 

 
ВИРІШИЛА : 

 
1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНТАНСЬКИЙ 
БЕРЕГ» в оренду орієнтовною площею 1,50 га терміном на 49 (сорок дев’ять)  років для 
будівництва та експлуатації протизсувних споруд, розташованої за адресою: Одеська 
область, Фонтанська сільська рада, с. Фонтанка. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на 
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території (Шпат М.О.). 
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