
                                                                                                                          
 
 

УКРАЇНА 
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Одинадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

с. Фонтанка 
 

№ 226/1 – VIІІ                                                                              11 травня 2021 року 
 

Про вирішення питання щодо співробітництва с сфері харчування дітей 
 

У зв’язку з вирішенням переможця тендерної процедури відкритих торгів 
щодо закупівлі кейтерингових послуг (послуг з організації харчування), а саме 
ТОВ «Фабрика смаку» та подальшим підписанням відповідного договору про 
закупівлю, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, - 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Зобов’язати Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського 
району Одеської області укласти договір про використання потужностей 
харчоблоків шкіл (Крижанівського навчально – виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей-дошкільний навчальний заклад» 
Фонтанської сільської ради, Фонтанського навчально – виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Фонтанської сільської ради, 
Олександрівського закладу загальної середньої освіти Фонтанської сільської 
ради) для виконання умов договору про закупівлю між Управлінням освіти 
Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та                                     
ТОВ «Фабрика смаку». 

2. Зобов’язати ТОВ «Фабрика смаку» компенсувати витрати за 
користування комунальними послугами та амортизацію потужностей. 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну 
комісію з гуманітарних питань. 



                                                                                                                          
 
 

УКРАЇНА 
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ 
Одинадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

с. Фонтанка 
 

№ 227 – VIІІ                                                                                 11 травня 2021 року 
 

Про затвердження Програми будівництва та капітального ремонту 
дитячих майданчиків на території 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. Затвердити Програму будівництва та капітального ремонту дитячих 
майданчиків на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 
області на 2021 рік (додаток №1). 

2. Затвердити Кошторис Програми будівництва та капітального ремонту 
дитячих майданчиків на території Фонтанської сільської ради Одеського району 
Одеської області на 2021 рік (додаток №2). 

3. Затвердити Паспорт Програми будівництва та капітального ремонту 
дитячих майданчиків на території Фонтанської сільської ради Одеського району 
Одеської області на 2021 рік (додаток №3). 

4. Управлінню капітального будівництва Фонтанської сільської ради 
Одеського району Одеської області погодити технічне завдання та проект 
«Капітальний ремонт дитячого майданчику по вул. Приморська, с. Крижанівка, 
Одеського району, Одеської області» з Фонтанською сільською радою. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Фонтанської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 
Сільський голова                                                                                Н.Г. Крупиця 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 1 до рішення 11 сесії 
Фонтанської сільської ради VІII скликання № ___ від___ 

 
Програма будівництва та капітального ремонту дитячих майданчиків на території Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області на 2021 рік  
           Мета Програми 

Розширення мережі дитячих майданчиків в населених пунктах на території Фонтанської сільської ради. 
Основним завданням Програми є: 
Фінансове забезпечення виконання заходів з будівництва та капітального ремонту дитячих майданчиків 

на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 
Виконавці Програми 
Виконання цієї програми покладається на орган місцевого самоврядування – Управління капітального 

будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 
Фінансування Програми 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел. 
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до Кошторису та Паспорту Програми. 
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми 
Основними організаційними напрямками та заходами виконання Програми є фінансування:  
будівництво та капітальний ремонту дитячих майданчиків на території Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області. 
Очікувані результати Програми 
Виконання Програми допоможе вирішити питання відпочинку дітей та молоді в населених пунктах на 

території Фонтанської сільської ради. 
 

Додаток № 2 до рішення 11 сесії 
Фонтанської сільської ради VІII скликання № ___ від___ 

 
Кошторис Програми будівництва та капітального ремонту дитячих майданчиків на території Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області на 2021 рік 
 

Назва заходів виконання Програми Сума в грн. Загальна сума, в 
грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний 
ремонт дитячого майданчику по вул. Приморська, с. 
Крижанівка, Одеського району, Одеської області» 
Експертиза проектно-кошторисної документації «Капітальний 
ремонт дитячого майданчику по вул. Приморська, с. 
Крижанівка, Одеського району, Одеської області» 
Виконання робіт «Капітальний ремонт дитячого майданчику 
по вул. Приморська, с. Крижанівка, Одеського району, 
Одеської області» 

 

 

 
Додаток № 3 до рішення 11 сесії 

Фонтанської сільської ради VІII скликання № ___ від___ 
 
 

Паспорт Програми будівництва та капітального ремонту дитячих майданчиків на території Фонтанської 
сільської ради Одеського району Одеської області на 2021 рік 

 

1 Ініціатор розроблення Програми 
Фонтанська сільська рада  
 району Одеської області 

2 Законодавство Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» 

3 Розробник Програми депутат Фонтанської сільської ради Мельник О.М. 

4 Учасники Програми 
Фонтанська сільська рада  
Одеського району Одеської області 

5 
Відповідальний 
Виконавець 

Управління капітального будівництва Фонтанської сільської 
ради Одеського району Одеської області 

6 Термін реалізації Програми 2021  рік 

7 
Перелік бюджетів, які беруть участь 
у виконанні Програми 

Бюджет Одеської обласної ради, інші бюджети 

8 
Загальний обсяг фінансових ресурсів 
необхідних для реалізації програми 

800 000 грн. 
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