
 
 
 

УКРАЇНА 
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ №103 

         від 19 травня 2021 року 
 

 
 

Про встановлення малолітньому 
Цимбалісту Тімуру Дмитровичу, 20.10.2020 р.н., 

статусу дитини,  позбавленої батьківського піклування 
 
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 56, 57 Цивільного кодексу України, статті 4 Закону України 
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», статей 
1, 3, 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 
п.40, п.42 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 
виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 
області, - 

 
 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити малолітньому Цимбалісту Тімуру Дмитровичу, 
20.10.2020 р.н., статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Служби у справах дітей Постол К.М. 

 

 

Сільський голова                                                                            Н.Г. Крупиця 

 



 
 
 

УКРАЇНА 
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ №104 

         від 19 травня 2021 року 
 

Про встановлення неповнолітньому 
Колесникову Артуру Леонідовичу, 16.06.2006 р.н., 

статусу дитини-сироти 
 

      Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 56, 57 Цивільного кодексу України, статті 4 Закону України 
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», 
статей 1, 3, 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», п.40, п.42 Постанови Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини», виконавчий комітет Фонтанської 
сільської ради Одеського району Одеської області, - 

 
          

ВИРІШИВ: 

1. Встановити неповнолітньому Колесникову Артуру Леонідовичу, 
16.06.2006 р.н., статус дитини-сироти. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Служби у справах дітей Постол К.М. 

 
Сільський голова                                                                            Н.Г. Крупиця 

 



 
 
 

УКРАЇНА 
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 РІШЕННЯ №105 

         від 19 травня 2021 року 
 

 
Про встановлення малолітньому 

Куркану Ренату Сергійовичу, 02.09.2012 р.н., 
статусу дитини,  позбавленої батьківського піклування 

 
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 56, 57 Цивільного кодексу України, статті 4 Закону України 
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», статей 1, 
3, 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 
п.40, п.42 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 
виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 
області, - 

 
ВИРІШИВ: 

1. Встановити малолітньому Куркану Ренату Сергійовичу, 02.09.2012 
р.н., статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Служби у справах дітей Постол К.М. 

 
Сільський голова                                                                              Н.Г. Крупиця 

 
 
 
 



 
 
 

УКРАЇНА 
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ №106 

         від 19 травня 2021 року 
 

Про встановлення малолітній 
Мироненко Ксенії Максимівни, 23.12.2014 р.н., 

статусу дитини,  позбавленої батьківського піклування 
 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 56, 57 Цивільного кодексу України, статті 4 Закону України 
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», статей 1, 
3, 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 
п.40, п.42 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 
виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 
області, - 

 
ВИРІШИВ: 

1. Встановити малолітній Мироненко Ксенії Максимівни, 23.12.2014 
р.н., статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Служби у справах дітей Постол К.М. 

 
Сільський голова                                                                              Н.Г. Крупиця 

 
 
 

 



 
 
 
 

УКРАЇНА 
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ № 107 

 

від 19 травня 2021 року 
 

Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 
водовід ведення, що надаються товариством з обмеженою 

відповідальністю «Комінтернівське комунальне господарство» 
 

Розглянувши звернення ТОВ «Комінтернівське комунальне 
господарство» (вх. №02-16/546 від 15.04.2021) щодо затвердження тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення як для суб’єкта 
господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення: 
по вул. Вишнева, вул. Віденська, Мадридська, Хельсинська, Лондонська, 
Рижська, Талінська, Міланська, Софіївська, Парижська, Дрезденська, проїзд 
Варшавський, бульвар Італійський, провулок Руанський, керуючись ст. 28 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про житлово-комунальні послуги» №2189 від 09.11.2017 та введеного в дію 
з 01.05.2019 року, Порядком формування тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року №291), виконавчий комітет 
Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 
1. Встановити тарифи на централізоване водопостачання та 

водовідведення, що надаються ТОВ «Комінтернівське комунальне 
підприємство», згідно з додатком 1 (додається). 

2. Оприлюднити рішення про встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення, що надаються товариством з обмеженою 
відповідальністю «Комінтернівське комунальне господарство» на офіційному 
сайті Фонтанської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
сільського голови Щирбу П.Є. 

 
Сільський голова                                                                              Н.Г. Крупиця 
 

 
 
 

 



 
Додатjr до рішення  

виконавчого комітету №107 від 19.05.2021 
 

Тарифи 
на централізоване водопостачання та водовідведення, що надаються 

ТОВ «Комінтернівське комунальне господарство» як для суб’єкта господарювання  
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 

Адреса тариф 
водопостачання 

тариф 
водовідведення 

Одеська обл. Одеський район, с. Крижанівка 
вул. Вишнева, Віденська, Мадридська, 
Хельсинська, Лондонська, Рижська, Талінська, 
Міланська, Софіївська, Парижська, Дрезденська, 
проїзд Варшавський, бульвар Італійський, 
провулок Руанський. 

16,44 13,584 

 
 
 
Секретар сільської ради                                                                                  М.І. Матвейчук 



 
 
 
 

УКРАЇНА 
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ № 108 

 

від 19 травня 2021 року 
 

 
Про затвердження кошторисної документації «Капітальний ремонт 

ігрового майданчику в селі Нова Дофінівка Одеського району Одеської 
області» 

 
Відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення 

їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких Постанов 
Кабінету Міністрів України» №560 від 11.05.2011 року, ознайомившись з 
експертним висновком №16-0392/01-21 від 18.05.2021, керуючись ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, -  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити кошторисну документацію «Капітальний ремонт 
ігрового майданчику в селі Нова Дофінівка Одеського району Одеської області» 
загальною кошторисною вартістю 849,995 тис. грн.. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника сільського голови.  

 
 

Сільський голова                                                                              Н.Г. Крупиця 
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