
 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №221  

                                                      від 1 жовтня 2021 року 

 
Про  внесення змін до рішення виконкому №143 від 29.06.2021 року у зв’язку з 

технічною опискою, надання  гр.  Жилкіній Надії Валентинівні, 31.01.1954 р.н.,  

дозволу на укладання договорів дарування житлового будинку та земельної 

ділянки, які розташовані за адресою: Одеська область, Одеський (колишній 

Лиманський) район, с. Крижанівка,  вул. Гонтаренко, буд. 12 а, своїм онучкам 

Алєксєєнко Вероніці Сергіївні, 28.09.2002 р.н. та малолітній Алєксєєнко 

Марині Сергіївні, 21.10.2011 р.н. в рівних частках кожній 

 

На черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини при Фонтанській 

сільській раді 17.06.2021 року, розглянуто заяву та подані документи гр. Жилкіної 

Надії Валентинівни, 31.01.1954 р.н., яка  проживає за адресою: Одеська область, 

Одеський (колишній Лиманський)  район, с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, 12 а, щодо 

надання дозволу на укладання договорів дарування житлового будинку та земельної 

ділянки, які розташовані за адресою: Одеська область, Одеський (колишній 

Лиманський) район, с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, буд. 12 а, своїм онучкам 

Алєксєєнко Вероніці Сергіївні, 28.09.2002 р.н. та малолітній Алєксєєнко Марині 

Сергіївні, 21.10.2011 р.н. в рівних частках кожній. 

Комісією встановлено наступне: гр. Жилкіній Надії Валентинівні, 31.01.1954 

р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1975401923, паспорт 

серії КЕ №629848, виданий Комінтернівським РВУМВС  України в Одеській області 

від 02.06.1997 року, належать на праві приватної власності житловий будинок з 

господарчими будівлями та спорудами на підставі Свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно (серія САС № 452594) від 27.08.2010 року та земельна ділянка, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:0426, площею 0,0734 га, на підставі 

Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯГ №921719, від 

22.09.2006 року, які разом розташовані за адресою: Одеська область, Одеський 

(колишній Лиманський) район, с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, 12 а. 

Гр. Жилкіна Надія Валентинівна, 31.01.1954 р.н., виявила бажання подарувати 

вищезазначені житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами та 

земельну ділянку, які разом розташовані за адресою: Одеська область, Одеський 

(колишній Лиаманський) район, с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, буд. 12 а,  своїм 

онучкам Алєксєєнко Вероніці Сергіївні, 28.09.2002 р.н. та малолітній Алєксєєнко 

Марині Сергіївні, 21.10.2011 р.н., в рівних частках кожній. 

Місце проживання та реєстрації  Алєксєєнко Вероніки Сергіївни, 28.09.2002  

р.н., за  адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський)  район, с. 

Крижанівка, вул. Гонтаренко, 12 та малолітньої Алєксєєнко Марина Сергіївна, 



21.10.2011 р.н. проживає, але не зареєстрована за адресою: Одеська область, 

Одеський (колишній Лиманський)  район, с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, 12. 

Комісією встановлено, що права  малолітньої Алєксєєнко Марини Сергіївни, 

21.10.2011 р.н., при даруванні на її користь 1/2 частки житлового будинку з 

господарчими будівлями та спорудами та земельної ділянок, кадастровий номер 

5122783200:02:001:0426, площею 0,0734 га, які разом розташовані за адресою: 

Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) район, с. Крижанівка, вул. 

Гонтаренко, 12 а, не порушуються.  

         Алєксєєнко Вероніка Сергіївна, 28.09.2002 р.н. та малолітня Алєксєєнко 

Марина Сергіївна, 21.10.2011 р.н., мають батьків: батько  – Алєксєєнко Сергій 

Олександрович, 14.08.1974 р.н., мати – Алєксєєнко Олена Павлівна,17.10.1975 р.н. 

Відповідно до ст. 71 Цивільного кодексу України на вчинення малолітньої особою 

правочину щодо нерухомого майна повинна бути письмова нотаріальна посвідчена 

згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування. 

Згода на вчинення малолітньої особою правочину має бути одержана від батьків  

(усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки ти піклування відповідно до 

Закону. 

На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п. п. 4  ст. 177  Сімейного Кодексу України, ст. 

ст. 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. ст. 71, 203, 242 Цивільного 

кодексу України, п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 (зі змінами), виконавчий комітет 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл гр. Жилкіній Надії Валентинівні, 31.01.1954 р.н., на укладання 

та підписання договорів дарування житлового будинку з господарчими будівлями та 

спорудами та земельної ділянки, кадастровий номер 5122783200:02:001:0426, 

площею 0,0734 га, які належать Жилкіній Надії Валентинівні на праві приватної 

власності та, які разом розташовані за адресою: Одеська область, Одеський 

(колишній Лиаманський) район, с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, 12 а, за якими вона 

виступає в якості дарувальника, своїм онучкам Алєксєєнко Вероніці Сергіївні, 

28.09.2002 р.н. та малолітній Алєксєєнко Марині Сергіївні, 21.10.2011 р.н., які 

виступають в якості обдаровуваних, в рівних частках кожній.  

       2. Надати батькам (законним представникам) гр. Алєксєєнко Сергію 

Олександровичу, 14.08.1974 р.н., Алєксєєнко Олені Павлівні,17.10.1975 р.н., дозвіл 

на право підписання та укладання вищезазначених правочинів від імені малолітньої 

доньки Алєксєєнко Марини Сергіївни, 21.10.2011 р.н. 

3. Зобов’язати гр. Жилкіну Надію Валентинівну, 31.01.1954 р.н., забезпечити 

виконання вимог даного рішення та у тримісячний термін, після здійснення 

правочинів, надати копії відповідних документів до Служби у справах дітей 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у 

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 
 
Сільський голова                                                         Наталія КРУПИЦЯ 

Секретар сільської ради                                       Максим МАТВЕЙЧУК 



 
 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                             РІШЕННЯ № 222               від 01.10.2021 р.    

     
Про затвердження «Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за 

навчання в комунальному закладі «Мистецька школа» Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області» на 2021– 2022 навчальний рік 

 

З метою впорядкування оплати за навчання в комунальному закладі «Мистецька 

школа» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області в 2021-2022 

навчальному році, збереження існуючого контингенту учнів та створення сприятливих 

умов для розвитку, підтримки, стимулювання творчо обдарованих дітей, враховуючи 

клопотання директора «Мистецької школи» Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області від 09.08.2021 року №28, відповідно до Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про позашкільну освіту», враховуючи постанови Кабінету Міністрів 

України «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» від 

06.07.1992 року № 374 та «Про встановлення розміру плати за навчання у державних 

школах естетичного виховання дітей» від 25.03.1997 року № 260, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської 

сільської ради вирішив: 

1. Затвердити «Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за 

навчання в комунальному закладі «Мистецька школа» Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області на 2021– 2022 навчальний рік, згідно додатку 1. 

2. Погодити розмір щомісячної плати за навчання в комунальному закладі 

«Мистецька школа» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 

2021– 2022 навчальний рік у процентному відношенні до мінімальної заробітної плати на 

початок навчального року у розмірі від 2.5% до 3.5%, в залежності від престижності 

інструменту та виду мистецтва, згідно додатку 2. 

3. Затвердити перелік пільгових категорій дітей, які звільняються від оплати за 

навчання та навчаються на пільгових умовах в комунальному закладі «Мистецька школа» 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2021– 2022 навчальний 

рік, згідно додатку 3. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                                            Максим МАТВЕЙЧУК 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення виконавчого 

комітету сільської ради 

від 01.10.2021 №222 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в комунальному закладі 

«Мистецька школа» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 

на 2021– 2022 навчальний рік 

1. Загальні положення 

Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в 

комунальному закладі «Мистецька школа» Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області на 2021-2022 навчальний рік (далі - Положення) розроблено відповідно до 

ст. 14 Закону України «Про освіту», ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту», 

враховуючи постанови Кабінету Міністрів України «Про плату за навчання у державних 

школах естетичного виховання дітей» від 06.07.1992 року № 374 та «Про встановлення 

розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» від 

25.03.1997 року № 260, та інших нормативно-правових актів. 

Положення поширюється на комунальний заклад «Мистецька школа» Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області в 2021-2022 навчальному році. 

Положення регламентує порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в 

комунальному закладі «Мистецька школа» Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області в 2021-2022 навчальному році по таких видах мистецтва: 

1. фортепіано; 

2. образотворче мистецтво; 

3. баян, акордеон. 

Плата за навчання встановлюється згідно ст. 26 Закону України «Про позашкільну 

освіту» та постанов Кабінету Міністрів України «Про плату за навчання у державних 

школах естетичного виховання дітей» від 06.07.1992 року №374 та «Про встановлення 

розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» від 

25.03.1997 року № 260. 

Розмір щомісячної плати за навчання в комунальному закладі «Мистецька школа» 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2021– 2022 навчальний 

рік встановлюється з 01 вересня 2021 року у процентному відношенні до мінімальної 

заробітної плати на початок навчального року у розмірі від 2.5% до 3.5%, в залежності від 

престижності інструменту та виду мистецтва та погоджується рішенням виконавчого 

комітету Фонтанської сільської ради за відповідним поданням директора комунального 

закладу «Мистецька школа» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області на 2021– 2022 навчальний рік. 

Плата за навчання встановлюється один раз на рік. 

Директор комунального закладу «Мистецька школа» Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області доводить встановлений розмір плати за навчання у 

2021– 2022 навчальному році до відома батьків. 

 

2. Порядок внесення плати за навчання в комунальному закладі «Мистецька 

школа» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 

2021– 2022 навчальний рік 



Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року із 

врахуванням канікул, карантину, відсутності учня на уроках тощо, щомісячно до 10 числа 

поточного місяця. 

Учні, батьки яких своєчасно не внесли оплату за навчання, до занять не 

допускаються. 

При заборгованості плати за навчання за два місяці (один минулий та 10 днів 

поточного), учні можуть бути відраховані зі школи. 

Учні, відраховані за систематичні пропуски та невиконання програмних вимог, 

мають право на поновлення навчання згідно поданої заяви та внесення разової плати у 

двократному розмірі від встановленої вартості навчання у відповідному класі. 

Плата за навчання вноситься у безготівковій формі на розрахунковий рахунок 

навчального закладу. 

 

3. Пільги по оплаті за навчання в комунальному закладі «Мистецька школа» 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2021– 2022 

навчальний рік 

 

Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та періодичність 

поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією закладу. 

Пільги надаються на навчальний рік на підставі поданих батьками відповідних 

документів, що свідчать про можливість встановлення пільг по оплаті з 1 числа до 20 числа 

того місяця, якого батьки учня подали письмову заяву та необхідні документи. 

При поданні батьками документів на встановлення пільг після 20 числа, оплата за 

відповідний місяць стягується у повному розмірі. 

Всі питання, що стосуються надання пільг за навчання в мистецькій школі 

відповідно до поданих документів, директор розглядає особисто, після чого приймає 

відповідне рішення. 

Встановити пільги по оплаті за навчання таким категоріям дітей: 

Звільняються від оплати за навчання на 100%: 

- діти-інваліди, яким не протипоказане навчання у початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах (за висновком медичної комісії); 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з багатодітних сімей; 

- діти, які проживають в будинку сімейного типу; 

- діти, батьки яких є учасниками бойових дій. 

Дітям пільгового контингенту, які навчаються на двох і більше інструментах або 

класах (пільга надається тільки за перший інструмент або клас, за наступний плата 

вноситься в розмірі 100%). 

Передбачені цим Положенням вищевказані пільги можуть надаватися лише по 

одному виду пільг на сім’ю із зазначених видів пільг за бажанням батьків. 

Надаються пільги на оплату за навчання: 

У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності документів з 

лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць хвороби оплачується 100%, за 

наступні – 50%. 

При наявності медичної довідки про звільнення дитини від фізичного навантаження 

протягом одного або більше місяців батьківська плата за даний період встановлюється у 

розмірі 50% від встановленої вартості за навчання в класі. 

Викладачі, зобов'язані ретельно вести облік пільговиків і надавати вчасно 

інформацію про успішність та відвідування директору мистецької школи. Відповідно, 

директор на кожній педагогічній раді доповідає про стан з пільгами в мистецькій школі. 



4. Планування та використання доходів від плати за навчання в комунальному 

закладі «Мистецька школа» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області на 2021– 2022 навчальний рік 

 

Облік видатків та надходжень, нарахування плати за навчання та контроль 

покладається на бухгалтера комунального закладу «Мистецька школа» Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області. Плата за навчання зараховується до 

власних надходжень (спецрахунку) школи і спрямовується на виконання навчальних 

планів, матеріальні витрати, пов’язані з навчально-виховною роботою, зміцнення 

матеріально-технічної бази закладу. 

5. Прикінцеві положення 

Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням 

виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися відповідно до нормативно- 

правових актів України, що регламентують дане питання. 

 

 
Секретар сільської ради                                                                           Максим МАТВЕЙЧУК



Додаток 2 

до рішення 

виконавчого 

комітету сільської 

ради 

від 01.10.2021. №222 

 

Відповідно до «Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за 

навчання в комунальному закладі «Мистецька школа» Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області на 2021-2022 навчальний рік», погодити розмір 

плати за навчання дітей наступних видів мистецтва: 

 

Розмір плати за навчання в комунальному закладі «Мистецька школа» 

Фонтанської сільської ради Одеського району  Одеської області 

на 2021-2022 навчальний рік 
 

№ 

з/п 

Найменування інструменту та 

виду мистецтва 

Розмір відсотка від 

мінімальної 

заробітної плати 

Розмір плати за 

навчання 

(грн./міс.) 

1. Народні інструменти (баян, 

акордеон) 

2,5% 150,00 

2. Фортепіано 3,5% 210,00 

3. Образотворче мистецтво 3,5% 210,00 

 

 

Секретар сільської ради                                                                           Максим МАТВЕЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А  

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                             РІШЕННЯ № 223               від 01.10.2021 р.    
 

Про надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкту будівництва 

– Будівництво (на землях загального користування) мережі водовідведення по вул. 

Ветеранів на ділянці від будинку № 15 до вул. Набережна в селі Крижанівка 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 

 

Для забезпечення реалізації затверджених програм Фонтанської сільської ради, 

замовником по яких є апарат та виконавчі органи ради, Відповідно до ст. 31 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 13 Закону України «Про архітектурну діяльність», керуючись 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 №559 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва» та рішенням Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області від 25.12.2020 № 34-VIII «Про утворення відділу 

містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області» виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 

 

1. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області видати містобудівні умови 

та обмеження для проектування об’єкту будівництва – Будівництво (на землях загального 

користування) мережі водовідведення по вул. Ветеранів на ділянці від будинку № 15 до вул. 

Набережна в селі Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області. 

2. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області здійснити заходи щодо 

внесення відомостей про містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкту 

будівництва – Будівництво (на землях загального користування) мережі водовідведення по 

вул. Ветеранів на ділянці від будинку № 15 до вул. Набережна в селі Крижанівка 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області до Єдиної Державної 

Електронної Системи у Сфері будівництва відповідно до закону. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови Нефідова С.А. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                                            Максим МАТВЕЙЧУК 

 

 



 
 



 

                                               У К Р А Ї Н А 

                          ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                            РІШЕННЯ № 224              від 01.10.2021 р.    
 

Про надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкту 

будівництва –   Будівництво (на землях загального користування) мережі 

водовідведення по вул. Гонтаренко в селі Крижанівка Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської  області 

 

Для забезпечення реалізації затверджених програм Фонтанської сільської ради, 

замовником по яких є апарат та виконавчі органи ради, відповідно до ст. 31 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 13 Закону України «Про архітектурну діяльність», керуючись 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 №559 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва» та рішенням Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області від 25.12.2020 № 34-VIII «Про утворення відділу 

містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області» виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області видати містобудівні умови 

та обмеження для проектування об’єкту будівництва – Будівництво (на землях загального 

користування) мережі водовідведення по вул. Гонтаренко в селі Крижанівка Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області. 

2. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області здійснити заходи щодо 

внесення відомостей про містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкту 

будівництва – Будівництво (на землях загального користування) мережі водовідведення 

по вул. Гонтаренко в селі Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області до Єдиної Державної Електронної Системи у Сфері будівництва 

відповідно до закону. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови Нефідова С.А. 

 

Сільський голова                                                                                        Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                                           Максим МАТВЕЙЧУК 

 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                             РІШЕННЯ № 225               від 01.10.2021 р.    
 

Про внесення змін до інструкції з діловодства Фонтанської сільської ради 

 

З метою організації належного документообігу в Фонтанській сільській раді та 

її виконавчих органах, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №1000/5 

від 18.06.2015 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях», статті 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни та викласти п.122 Інструкції з діловодства Фонтанської 

сільської ради та її виконавчих органів, у такій реакції 

- Усі документи, що надходять до виконавчого органу сільської ради, 

приймаються централізовано відповідальною особою, в тому числі і ті, що 

подаються особисто заявником. Під час особистої подачі документів, посадовою 

особою сільської ради перевіряється документ який посвідчує особу заявника, або 

повноваження заявника. 

2. Внести зміни і доповнити інструкцію з діловодства Фонтанської 

сільської ради та її виконавчих органів додатком 18 

Додаток 18 

До інструкції 

 

У К Р А Ї Н А 

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ  ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

67562, Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, 

вул. Ветеранів, буд. 5, тел.: (048) 796-18-64 E-mail:cnap@fontanska-rada.gov.ua 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ загальної та 

організаційної роботи Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

 

Секретар сільської ради                                                                        Максим МАТВЕЙЧУК 

mailto:cnap@fontanska-rada.gov.ua


 

У К Р А Ї Н А  

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                          

                                     РІШЕННЯ № 226               від 01.10.2021 р. 

 

Про погодження Робочого проекту «Реконструкція ТП 6272, 

ТП6242, будівництво нової окремо розташованої ТП 10/04, прокладка КЛ 

-10 кВ від РП 10 кВ ТП 6272, РП-10 кВ ТП 6242 до нової ТП-10/0,4кВ. 

 

Розглянувши звернення Керівника департаменту з розвитку мережита технічним 

приєднанням АТ «ДТЕК Одеські електромережі»(вх. №02-16/1253 від 30.07.2021р) 

щодо погодження робочого проекту «Реконструкція ТП 6272, ТП6242, будівництво 

нової окремо розташованої ТП 10/04, прокладка КЛ -10 кВ від РП 10 кВ ТП 6272, РП-

10 кВ ТП 6242 до нової ТП-10/0,4кВ., керуючись Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області, - 
 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити «Реконструкція ТП 6272, ТП6242, будівництво нової окремо 

розташованої ТП 10/04, прокладка КЛ -10 кВ від РП 10 кВ ТП 6272, РП-10 кВ ТП 

6242 до нової ТП-10/0,4кВ. 

2. При виконані робіт дотримуватись вимог чинного законодавства та з 

балансоутримувачами мереж комунікацій погодити проходження зазначених 

мереж, згідно робочого проекту. 

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

Щирбу П.Є. 
 

 

Сільський голова                                                                                        Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                                            Максим МАТВЕЙЧУК 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 227 

 

від 01 жовтня 2021 року 

 

Про надання дозволу на благоустрій території та вивіз сміття 

Розглянувши звернення голови ОК «ЖБК «МАТЕРИК КОМФОРТ» 

(вх. №02-16/1537 від 08.09.2021) щодо надання дозволу на благоустрій 

території шляхом встановлення тимчасової огорожі земельних ділянок та 

вивіз сміття, керуючись ст. 33, 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 

1. Надати ОК «ЖБК «МАТЕРИК КОМФОРТ» дозвіл на благоустрій 

території шляхом встановлення тимчасової огорожі земельних ділянок з 

кадастровими номерами:  

- 5122783200:01:002:2650; 

- 5122783200:01:002:2652; 

- 5122783200:01:002:2646; 

- 5122783200:01:002:2242; 

- 5122783200:01:002:2651; 

- 5122783200:01:002:2146; 

- 5122783200:01:002:2792; 

- 5122783200:01:002:2649; 

- 5122783200:01:002:2798, які перебувають в користуванні нашого 

підприємства, та вивіз сміття із цих ділянок. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови Щирбу П.Є. 

 

Сільський голова                              /підпис/                           Наталія КРУПИЦЯ 

Секретар сільської ради                  /підпис/                     Максим МАТВЕЙЧУК 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ОДЕСЬКОГО  РАЙОНУ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 228   

    

від 01 жовтня 2021 року                                                                                                      

 

Про надання адресної матеріальної допомоги 

 

Заслухавши доповідь начальника відділу соціального захисту населення 

Олейник Л.Ю., та  розглянувши заяви  громадян  та  інші  документи,  відповідно до 

Програми  «Милосердя в дії » Фонтанської сільської  ради  Одеського  району 

Одеської області  на  2021 рік,  затвердженої  рішенням сесії від № 42 - VIII від 

25.12.2020 року (зі змінами), керуючись ст. 34,52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати матеріальну допомогу громадянам згідно Додатків № 1-4. 

2. Відмовити у наданні матеріальної допомоги громадянам згідно Додатку № 

5. 

3. Начальнику відділу соціального захисту населення Олейник Л.Ю. вжити 

заходів щодо реалізації цього рішення. 

4.  Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності  

Михайлової Т.В. забезпечити виплату матеріальної допомоги згідно даного рішення. 

 

 

 

Сільський голова                                                                            Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                              Максим МАТВЕЙЧУК 

 

 

 

 

 

 



 

      Додаток №1 до рішення виконавчого                                             

комітету №228  від 01.10.2021 

№ 

з/п 
Прізвище  ім'я, по батькові  Напрям 

Сума соціальної 

допомоги (грн.) 

1 Голота Сергій Джанович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

2 Довбиш Юлія Дмитрівна 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

3 Домбровский Роман Борисович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

4 Іваник Іван Миколайович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

5 Ільїнов 
Олксандр 

Анатолійови 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

6 Коваль 
Олександр 

Володимирович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

7 Коршунов 
Артур 

Костянтинович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

8 Кротюк Вікторія Леонідівна 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

9 Мацкевич Олексій Вікторович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

10 Новицький Сергій Ігорович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

11 Петруняк Василь Вікторович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

12 Проскурін 
Олексій 

Миколайович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

13 Рудь 
Максим  

Олексійович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

14 Руссєв Євген Михайлович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 



15 Сапун 
Сергій 

Володимирович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

16 Слободян  
Олександр 

Володимирович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

17 Судець 
Сергій 

Володимирович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

18 Бобров Віталій Віталійович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

19 Баркар Руслан Михайлович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

20 Гошуренко 
Микола 

Миколайович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

21 Ковальчук 
Олександр 

Сергійович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

22 Киданчук Сергій Валерійович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

23 Маланіч 
Олександр 

Васильович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

24 Мисько Михайло Юрійович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

25 Пальжок 
Олександр 

Дмитрович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

26 Шевцов Олег Петрович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

27 Зінченко 
Максим 

Анатолійович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

28 Бобилєва  Катерина Сергіївна 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

29 Головайчук Віктор Валерійович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

30 Денисенко 
Володимир 

Олександрович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

31 Довгонюк Сергій Тимофійович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 



32 Дудук 
Олександр 

Миколайович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

33 Іванов Вадим Васильович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

34 Іванов  Сергій Григорович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

35 Іволгін Євген Юрійович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

36 Кендіжаєв 
Микола 

Анатолійович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

37 Кіцнак Петро Іванович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

38 Колесник 
Сергій 

Олександрович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

39 Колпіков 
Олександр 

Олександрович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

40 Крупович 
Максим 

Станіславович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

41 Ліпчей  Олексій Олегович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

42 Міщенко  Василь Михайлович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

43 Муляр 
Дмитро 

Володимирович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

44 Новіков Олег Васильович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

45 Підкручний Олег Юрійович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

46 Товкач Іван Іванович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

47 Фісенко 
Олександр 

Вікторович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

48 Шишаков Віктор Гаврилович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 



49 Шкрибляк Сергій Іванович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

50 Базарна 
Ірина 

Олександрівна 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

51 Базарний Сергій Васильович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

52 Балишев 
Володимир 

Леонідович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

53 Величко 
Віталій 

Володимирович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

54 Вінницький 
Олександр 

Вікторович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

55 Голопотелюк 
Олександр 

Олексанрович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

56 Гончар Петро Сергійович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

57 Гончар Наталія Анатоліївна 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

58 Дзямко Олег Миколайович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

59 Ірха  
Вадим 

Анатолійович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

60 Калашник Сергій Іванович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

61 Калетник Борис Вікторович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

62 Книш 
Олександр 

Євгенович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

63 Косован Роман Михайлович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

64 Косован Олена Андріївна 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

65 Кутіщев 
Сергій 

Володимирович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 



66 Майборода 
Олександр 

Володимирович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

67 Маланчук Марина Федорівна 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

68 Мельничук 
Валерій 

Миколайович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

69 Мітчик 
Костянтин 

Василович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

70 Мітчик 
Олександр 

Васильович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

71 Осипенко  
Владислав 

Сергійович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

72 Пильник Віктор Михайлович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

73 Ревенюк 
Віталій 

Миколайович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

74 Самочкін 
Віктор 

Анатолійович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

75 Склярук 
Юрій 

Олександрович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

76 Слива Сергій Едуардович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

77 Федоренко 
Андрій 

Анатолійович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

78 Хашимов Тимур Фаррухович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

79 Червоний  
Віталій 

Володимирович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

80 Чута Віктор Павлович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

81 Чучула 
Сергій 

Анатолійович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

82 Янковий Дмитро Петрович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 



83 Бобков 
Олександр 

Сергійович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

84 Гаврилов 
Сергій 

Володимирович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

85 Гриценко 
Андрій 

Миколайович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

86 Дзяман Микола Іванович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

87 Закурена 
Алла 

Володимирівна 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

88 Ісанін 
Юрій 

Олександрович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

89 Кирилова Наталія Валеріївна 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

90 Клюка Ігоро Іванович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

91 Криворучко 
Володимир 

Васильович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

92 Крижановський 
Владислав 

Сергійович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

93 Міщенко 
Володимир 

Анатолійович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

94 Романюк Юрій Борисович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

95 Салін 
Андрій 

Геннадійович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

96 Скворцов 
Олександр 

Олексійович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

97 Сороков Ігор Вадимович  
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

98 Сорокова Тетяна Анатоліївна 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

99 Стасюк Юрій Миколайович 
До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 



100 Яровенко 
Олександр 

Володимирович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

101 Нікітін 
Олександр 

Федорович 

До дня захисників 

Вітчизни 
2000,00 

          

Секретар сільської ради                                                              Максим МАТВЕЙЧУК 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №2 до рішення 

виконавчого                                             

комітету № 228 від 01.10.2021 

№з/п Прізвище Ім'я По батькові Напрям 

Сума 

соціальної 

допомоги 

(грн.) 

1 Алексейчук Анатолій Андрійович Дитина війни 1000,00 

2 Байда Зінаїда Федорівна Дитина війни 1000,00 

3 Білоконь Степан Маркович Дитина війни 1000,00 

4 Бойченко Марія Антонівна Дитина війни 1000,00 

5 Бойченко Марія Антонівна Ювіляр (80р.) 1000,00 

6 Бурля Поліна Василівна Дитина війни 1000,00 

7 Весельський Фелікс Казимирович Дитина війни 1000,00 

8 Галчева Марія Олександрівна Дитина війни 1000,00 

9 Герасимчук Галина Михайлівна Дитина війни 1000,00 

10 Герасимчук Галина Михайлівна Ювіляр (80р.) 1000,00 

11 Горобець Клавдія Іванівна Дитина війни 1000,00 

12 Горобець Клавдія Іванівна Ювіляр (85р.) 1000,00 

13 Дем'янчук Людмила Федорівна Дитина війни 1000,00 

14 Донникова Любов Іванівна Дитина війни 1000,00 

15 Дубровін Сергій Кузьмич Дитина війни 1000,00 

16 Дунська Раїса Степанівна Дитина війни 1000,00 

17 Завадський Броніслав Павлович Дитина війни 1000,00 

18 Захарова Марина Олексіївна дитина війни 1000,00 



19 Іванова Валентина Олексіївна Дитина війни 1000,00 

20 Ігнатенко Ірина Петрівна Дитина війни 1000,00 

21 Іщук Любов Дорофіївна Дитина війни 1000,00 

22 Каіш Марія Василівна Дитина війни 1000,00 

23 Кирилова Зінаїда Петрівна Дитина війни 1000,00 

24 Кирилова Зінаїда Петрівна Ювіляр (80р.) 1000,00 

25 Кірток Марія Василівна Дитина війни 1000,00 

26 Кленова Марія Кирилівна Дитина війни 1000,00 

27 Кленова Марія Кирилівна Ювіляр (80р.) 1000,00 

28 Колобродова Ніна Георгіївна Дитина війни 1000,00 

29 Комаров Микола Васильович Дитина війни 1000,00 

30 Кухаренко Лідія Федорівна Дитина війни 1000,00 

31 Кушніренко Олександра Іванівна Дитина війни 1000,00 

32 Литвинюк Ганна Михайлівна Дитина війни 1000,00 

33 Мазур Людмила Олександрівна Дитина війни 1000,00 

34 Мокряк Савелій Терентійович Дитина війни 1000,00 

35 Молода Катерина Гаврилівна Дитина війни 1000,00 

36 Нігрецкул Марія  Василівна Ювіляр (80р.) 1000,00 

37 Нікола Лідія Федорівна Дитина війни 1000,00 

38 Очеретяний Микола Іванович Дитина війни 1000,00 

39 Павельєва Раїса Іванівна Дитина війни 1000,00 



40 Пилипик Галина Григорівна Дитина війни 1000,00 

41 Попсуй Олена Іванівна Дитина війни 1000,00 

42 Похлєбін Віталій Парфирійович Дитина війни 1000,00 

43 Протас Ольга Михайлівна Дитина війни 1000,00 

44 Рагуліна Галина Петрівна Дитина війни 1000,00 

45 Рагуліна Галина Петрівна Ювіляр (85р.) 1000,00 

46 Раздорожний Андрій Опанасович Дитина війни 1000,00 

47 Резнюк Раїса Андріївна Дитина війни 1000,00 

48 Резнюк Леонід Костянтинович Дитина війни 1000,00 

49 Рябчун Людмила Миколаївна Дитина війни 1000,00 

50 Семенюк Ксенія  Власівна Дитина війни 1000,00 

51 Сердюк Валентина Григорівна Дитина війни 1000,00 

52 Смитанка Лідія Степанівна Дитина війни 1000,00 

53 Стеценко Борис Михайлович Дитина війни 1000,00 

54 Стрельчук Світлана Миколаївна Дитина війни 1000,00 

55 Телін Костянтин Фадейович Дитина війни 1000,00 

56 Телін Костянтин Фадейович Ювіляр (80р.) 1000,00 

57 Тимченко Надія Олександрівна Дитина війни 1000,00 

58 Тяков Костянтин Дмитрович Дитина війни 1000,00 

59 Тяков Костянтин Дмитрович Ювіляр (85р.) 1000,00 

60 Ткаченко Євгенія Григорівна Дитина війни 1000,00 



61 Чередніченко Алла Володимирівна Дитина війни 1000,00 

62 Чикалов Володимир Федорович Дитина війни 1000,00 

63 Шевчук Ніна Михайлівна Дитина війни 1000,00 

64 Шумило Лідія Григорівна Дитина війни 1000,00 

65 Якименко Любов Пилипівна Дитина війни 1000,00 

66 Якименко Анатолій Євгенович Дитина війни 1000,00 

      

Секретар сільської ради                                                              Максим МАТВЕЙЧУК 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №3 до рішення 

виконавчого                                             

комітету № 228 від 01.10.2021 

№з/п Прізвище Ім'я По батькові Напрям 

Сума 

соціальної 

допомоги 

(грн.) 

1 Алейкін Костянтин Васильович На лікування 3000,00 

2 Афанасьєв Петро Михайлович  На лікування 700,00 

3 Бей Ольга Іванівна 

На лікування 

онкологічних 

хворим 10000,00 

4 Бойчук Алла Петрівна На лікування  5000,00 

5 Болотова Любов Гервасівна На лікування 3000,00 

6 Волусунов Микола  Іванович На лікування 700,00 

7 Галушко Ольга Дмитрівна 

На лікування 

онкологічних 

хворим 10000,00 

8 Горбенко Олена Іванівна На лікування 700,00 

9 Грабовенко Микола Михайлович На лікування 700,00 

10 Грабовенко Людмила  Євгенівна На лікування 700,00 

11 Дергачева Ірина Сергіївна 

На лікування 

онкологічних 

хворим 10000,00 

12 Дєлова Лідія Григорівна На лікування 700,00 

13 Дудик Ніна  Дмитрівна На лікування 700,00 

14 Дунська Раїса Степанівна На лікування 2000,00 

15 Закрасняний Віктор Володимирович На лікування 5000,00 



16 Заруцький Станіслав Михайлович 

На лікування 

онкологічним 

хворим  10000,00 

17 Захарчук Василь Петрович На лікування 700,00 

18 Касімчук Ганна Микитівна На лікування 3000,00 

19 Корець Любов Євгенівна На лікування 700,00 

20 Коробка Любов Михайлівна На лікування 4000,00 

21 Косих Євгенія Миколаївна На лікування 2000,00 

22 Кулик Валентина Павлівна На лікування 700,00 

23 Кулішова  Ганна  Іванівна На лікування 2000,00 

24 Льовушкін Андрій  Іванович На лікування 700,00 

25 Мазуренко Юрій Миколайович На лікування 3000,00 

26 Мельник Володимир Анатолійович На лікування 1000,00 

27 Молода Катерина Гаврилівна На лікування 1000,00 

28 Насонова Наталія Григорівна На лікування 700,00 

29 Нестеренко Надія Іванівна На лікування 1000,00 

30 Нечепуренко Олег Володимирович На лікування 5000,00 

31 Новосадов  Анатолій  Іванович 

На лікування 

онкологічних 

хворим 10000,00 

32 Оніщенко Ірина Юріївна 

На лікування 

онкологічних 

хворим 10000,00 

33 Піменова Ганна Степанівна На лікування 1000,00 



34 Пшенична Олена Володимирівна На лікування 700,00 

35 Рак Ольга Іванівна На лікування 2000,00 

36 Решетнікова Ольга Григорівна На лікування 5000,00 

37 Саєнко Сергій Васильович На лікування  5000,00 

38 Самосват Марина Олександрівна На лікування 700,00 

39 Семенова Марія Романівна На лікування 3000,00 

40 Телін Костянтин Фадейович На лікування 700,00 

41 Угренюк Лілія Михайлівна На лікування 5000,00 

42 Хоменко Юлія Миколаївна На лікування 3000,00 

43 Храненко Надія Володимирівна На лікування  3000,00 

44 Храненко Георгій Петрович На лікування 700,00 

45 Шаповал Раїса Андріївна На лікування 700,00 

46 Шитко Степан Адамович На лікування 700,00 

47 Шкрудь Любов Григорівна На лікування 1000,00 

48 Шкульов Володимир Григорович На лікування 1000,00 

49 Юзвинська Марія  Панасівна На лікування 1500,00 

       

Секретар сільської ради                                                              Максим МАТВЕЙЧУК 

 



 

    

Додаток №4 до рішення виконавчого                                             

комітету № 228  від 01.10.2021 

№з/п Прізвище Ім'я По батькові Напрям 

Сума 

соціальної 

допомоги 

(грн.) 

1 Чумаченко Максим Олександрович 

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 7000,00 

2 Котюжанська Оксана Леонідівна 

До дня знань, 

багатодітна родина 600,00 

3 Романова Любов Володимирівна 

До дня знань, 

багатодітна родина 600,00 

4 Федяй Наталя Миколаївна 

До дня знань, 

багатодітна родина 600,00 

5 Карнаухова Ірина Юріївна 

До дня знань, 

багатодітна родина 600,00 

6 Гордовська Ганна Федорівна 

До дня знань, 

багатодітна родина 600,00 

7 Голубов Олександр Сергійович 

До дня знань, 

багатодітна родина 600,00 

8 Шевченко Андрій Дмитрович 

До дня знань,            

Дитина з інвалідністю 1000,00 

9 Семенюк Катерина Миколаївна 

До дня знань,            

Дитина з інвалідністю 1000,00 

10 Крилова Світлана Павлівна 

До дня знань,            

Дитина з інвалідністю 1000,00 

11 Ліпінська Валентина Юріївна 

До дня знань,            

Дитина з інвалідністю 1000,00 

12 Швець Ганна Вікторівна 

До дня знань,            

Дитина з інвалідністю 1000,00 

13 Ісаєва Фатіма   

До дня знань,            

Дитина з інвалідністю 1000,00 

14 Клінкова Ольга Петрівна 

До дня знань,   

Малозабезпечена родина 1000,00 



15 Арзяєв  Володимир Вікторович 

 Сім''я в складних 

життєвих обставинах, до 

дня знань 1000,00 

16 Німенко Альона Ігорівна На народження дитини  2000,00 

17 Христовський  Юрій Володимирович На народження дитини  2000,00 

18 Огонькова Світлана Юріївна На народження дитини  2000,00 

19 Ярошевська Жанна Андріївна На народження дитини  2000,00 

20 Шинкарчук Марина Анатоліївна На народження дитини  2000,00 

21 Серебрій Андрій Юрійович На народження дитини  2000,00 

22 Лабжинська Анастасія Володимирівна На народження дитини  2000,00 

23 Раулець Дмитро Ігорович На народження дитини  2000,00 

24 Загороднова Ірина Петрівна На народження дитини 2000,00 

25 Ільчак Тетяна Вікторівна На народження дитини 2000,00 

26 Левченко Вікторія Сергіївна На народження дитини 2000,00 

27 Кірова Юлія Миколаївна На народження дитини 2000,00 

28 Будименко Сергій Миколайович На народження дитини 2000,00 

29 Дунаєвська Крістіна Дмитрівна На народження дитини 2000,00 

30 Стеценко Борис Михайлович Учасник бойових дій  1000,00 
      



Секретар сільської ради                                                              Максим МАТВЕЙЧУК 

 

 

    

Додаток №5 до рішення виконавчого                                             

комітету № 228  від 01.10.2021  

№з/п Прізвище Ім'я По батькові 

Пільгова 

категорія ПРИМІТКА 

1 Остафійчук Микола Федорович 

 ВДРУГЕ!                                  

На 

лікування 

Надавалась мат. 

Допомога на лікування 

згідно рішення 

Виконкому № 149 від 

29.06.2021р. 500грн. 

2 Праваторова Тамара Володимирівна 

 ВДРУГЕ!                                  

На 

лікування 

Надавалась мат. 

Допомога на лікування 

згідно рішення 

Виконкому № 83 від 

27.04.2021р. 700грн. 

3 Шевченко Ігор Олександрович 

ВДРУГЕ!                                      

На 

лікування 

Надавалась мат. 

Допомога на лікування 

згідно рішення 

Виконкому № 12 від 

16.02.2021р. 1000грн. 

4 Літвінова Іванна Юріївна 

Допомога 

особам, які 

знаходяться 

в складних 

життєвих 

обставинах 

не проживає за вказаною 

адресою. 

      

Секретар сільської ради                                                              Максим МАТВЕЙЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

УКРАЇНА  

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ № 229   

    

від 01 жовтня 2021 року                                                                                                                

 

Про затвердження кошторисної документації «Капітальний ремонт 

дитячого майданчику по вул. Лісна, с-ще Ліски, 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 №16-0993/01-21 від 10.09.2021, 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 дитячого 

майданчику по вул. Лісна, с-ще Ліски, Одеського району, Одеської області» 

загальною кошторисною вартістю 797.701 тис. грн. 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови. 

 

     Сільський голова                                     /підпис/                 Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                      /підпис/                      Максим МАТВЕЙЧУК 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 



                                                                    

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ № 230      

 

від 01 жовтня 2021 року                                                                                                                

Про виключення квартири з  

числа службових 

Розглянувши матеріали надані управлінням Служби безпеки України в 

Одеській області щодо виключення з числа службових двокімнатної квартири 

№ 221 в будинку №44 по вул. Бочарова генерала с. Крижанівка Одеського 

району (колишнього Лиманського) Одеської області, яку займає співробітник 

управління Ладигін Геннадій Анатолійович, зі складом сім’ї 3 (три) особи: він, 

дружина Ладигіна Тетяна Вадимівна, 1981 р.н., донька Ладигіна Ірина 

Геннадіївна, 2004 р.н. 

Керуючись п. 6 розділу 1 «Положення про порядок надання службових 

жилих приміщень і користування ними в Українській РСР», ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування» виконавчий комітет Фонтанської 

сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Виключити з числа службових квартир двокімнатну квартиру №221 

в  будинку №44 по вул. Бочарова генерала с. Крижанівка Одеського району 

(колишнього Лиманського) Одеської області, яку займає співробітник 

управління Ладигін Геннадій Анатолійович, зі складом сім’ї 3 (три) особи: він, 

дружина Ладигіна Тетяна Вадимівна, 1981 р.н., донька Ладигіна Ірина 

Геннадіївна, 2004 р.н. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

загального та організаційного відділу Антоненко О.В. 

 

Сільський голова                                                    Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                        Максим  МАТВЕЙЧУК 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ № 231 

                                                      від  1 жовтня 2021 року 

 

Про надання дозволу на вчинення правочину щодо відчуження ¼  частки 

земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський 

(колишній Лиманський), сщ. Ліски, вул. Вишнева, 35 

 

   На черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Фонтанської сільської ради 21.09.2021 року, розглянуто заяву та подані документи 

гр. Бендерук Августиною Григорівною, 27.09.1941 р.н., яка проживає за адресою: м. 

Одеса, вул. Варненська, буд. 14, корп. 2, кв. 59, щодо надання дозволу на укладання 

договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: Одеська 

область, Одеський (колишній Лиманський) район, сщ. Ліски, вул. Вишнева, 35, ¼ 

частки земельної ділянки, яка належить неповнолітньому  Бендеруку Ростиславу 

Едуардовичу, 06.04.2005 р.н 

   Встановлено наступне: відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.10.2020 року № 229053276, 

земельна ділянка за кадастровим номером 5122783200:01:002:2522, площею 0,0997 

га, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) 

район, сщ. Ліски, вул. Вишнева, 35 - ¼ частки належить на праві приватної спільної 

часткової власності  Бендерук Августині Григорівні, 27.09.1941р.н., реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 1524518167, паспорт серії КК 112895, 

виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області від 30.10.1998 

року – в 1/4 частці на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 

державним нотаріусом Малиновської державної нотаріальної контори у місті Одеса; 

  Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від  21.10.2020 року №229054308 належить на праві 

приватної спільної часткової власності неповнолітньому Бендеруку Ростиславу 

Едуардовичу, 06.04.2005 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 3844703139, ID № 003338002 видане від 10.05.2019 р.,  – в ¼ частці на 

підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого державним 

нотаріусом Малиновської державної нотаріальної контори у місті Одеса; 

    Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від  21.10.2020 року №229053427 належить на праві 

приватної спільної часткової власності неповнолітньому Бендеруку Денису 



Едуардовичу, 21.03.1989 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 3258714673 – в ¼ частці на підставі Свідоцтва про право на спадщину за 

законом, виданого державним нотаріусом Малиновської державної нотаріальної 

контори у місті Одеса; 

   Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від  21.10.2020 року №229054024 належить на праві 

приватної спільної часткової власності Бендерук Ніколь Едуардівні, 18.03.2001 р.н., 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 3696700861 – в ¼ частці на 

підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого державним 

нотаріусом Малиновської державної нотаріальної контори у місті Одеса. 

   Вищезазначені громадяни виявили бажання продати третій особі дану земельну 

ділянку, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський (колишній 

Лиманський) район, сщ. Ліски, вул. Вишнева, 35 що належить їм на праві спільної 

часткової власності: вартість земельної ділянки – 497 400 грн., згідно звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ТОВ „ЛІГА ЕКСПЕРТ”, від 

15.07.2021 року, пароль пошуку звіту про оцінку в реєстрі: НРНБМХ034586. 

  На ім’я неповнолітнього Бендерука Ростислава Едуардовича, 06.04.2005 р.н., 

відкритий депозитний рахунок в банку UA763288450000026208506549178, в АТ 

«Державний ощадний банк України» Філія – Одеське обласне управління ТВБВ 

№10015/0574, на який будуть покладені кошти від продажу земельної ¼ частки 

земельної ділянки. 

   Права неповнолітнього  Бендерука Ростислава Едуардовича, 06.04.2005 р.н., при 

укладанні договору купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий номер 

5122783200:01:002:2522, площею 0,0997 га, не порушуються. 

   На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. п. 4 ст. 177 Сімейного Кодексу України, ст. ст. 17, 18 

Закону України «Про охорону дитинства», ст. ст. 203, 242 Цивільного кодексу 

України, п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 року № 866 (зі змінами), виконавчий комітет Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області 

ВИРІШИВ: 

1. Надати згоду неповнолітній дитині Бендеруку Ростиславу Едуардовичу, 

06.04.2005   р.н., який діє за згодою матері (законного представника) – Погожої 

Марини Миколаївни, 19.12.1970 р.н., вчинити правочин (укласти та підписати 

договір купівлі-продажу) щодо відчуження ¼ частки земельної ділянки під № 35, яка 

знаходиться за адресою: Одеський (колишній Лиманський) район, Одеської області, 

сщ. Ліски, вул. Вишнева, кадастровий номер 5122783200:01:002:2522 . 

2. Вказаний правочин (договір купівлі-продажу) вчинити за умови відкриття 

депозитного рахунку на ім’я неповнолітнього Бендерука Ростислава Едуардовича, 

06.04.2005 р.н., в банку депозитний рахунок в банку 



UA763288450000026208506549178, в АТ «Державний ощадний банк України» Філія 

– Одеське обласне управління ТВБВ №10015/0574, та внесення грошових коштів від 

продажу ¼ частки земельної ділянки, яка розташована  за  адресою:  Одеська  

область,  Одеський  (колишній  Лиманський)  район, сщ. Ліски, вул. Вишнева, 35.  

3. Надати дозвіл на вчинення правочину (укладання та підписання договору купівлі- 

продажу) щодо відчуження земельної ділянки під № 35, яка знаходиться за адресою: 

Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) район, сщ. Ліски, вул. Вишнева, 

які належать Бендерук Августині Едуардівні, 27.09.1941 р.н., Бендерук Денису 

Едуардовичу, 21.03.1989 р.н., Бендерук Ніколь Едуардівні, 18.03.2001 р.н., Бендерук 

Ростиславу Едуардовичу, 06.04.2005 р.н.,  на користь третьої особи.  

4. При зміні умов та адреси, вказаних в п.п. 1,2,3, рішення вважати недійсним. 

5. Зобов’язати  (законного представника) неповнолітньої дитини, Погожу Марину 

Миколаївну, 19.12.1970 р.н., забезпечити виконання вимог даного рішення та у 

місячний термін після здійснення правочину надати копії відповідних документів до 

Служби у справах дітей Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника Служби 

у справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 

 

Сільський голова                               /підпис/                                   Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                /підпис/                 Максим МАТВЕЙЧУК 

 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ № 232 

                                                      від 1 жовтня 2021 року                                                                                  

 
Про надання гр. Бугаєнко Наталії Григорівні, 05.03.1964 р.н., дозволу на 

укладання договорів купівлі-продажу ¼ частки житлового будинку з 

господарчими будівлями та спорудами, та ¼ частки земельної ділянки, на якій 

він розташований, за адресою: Одеська область, Одеський (колишній 

Комінтернівський) район, сщ. Світле, вул. Комунальна, 41, та договору про 

спільну часткову власність на цю земельну ділянку. 

 
    На черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Фонтанської сільської ради 21.09.2021року, розглянуто заяву та подані документи 

Бугаєнко Наталії Григорівні, 05.03.1964 р.н., яка проживає за адресою: Одеська 

область, Одеський район, с. Красносілка, вул. Перемоги, будинок 66А, кв. 3, щодо 

надання дозволу на укладання договорів купівлі-продажу ¼ частки житлового 

будинку з господарчими будівлями та спорудами та ¼ частки земельної ділянки, які 

розташовані за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Комінтернівський) 

район, сщ. Світле, вул. Комунальна, 41, на ім’я Слабчук Олени Степанівни, 

17.09.1965 р.н., та договору про спільну часткову власність на цю земельну ділянку. 
    Комісією встановлено наступне: Бугаєнко Наталії Григорівні, 05.03.1964 р.н., 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 2344011882, паспорт серії 

КЕ 835333, виданий Комінтернівським РВ УМВС України в Одеській області від 

01.12.1997 року, належать на праві приватної спільної часткової власності: ¼ частка 

житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами, на підставі Свідоцтва 

про право на спадщину за законом, виданого Лисак А.В., державним нотаріусом 

Комінтернівської районної державної нотаріальної контори Одеської області 

26.04.2016р., за р.№ 1-195, право власності зареєстровано за Бугаєнко Наталією 

Григорівною 26.04.2016р., за № 14383392, згідно інформаційної довідки з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого 

майна від 29.04.2016 року за №58456300; ¼ частка земельної ділянки, на якій 

розташований зазначений житловий будинок, кадастровий номер 

5122780200:03:001:0449, загальною площею 0,25 га, право власності на яку 

зареєстроване за Бугаєнко Наталією Григорівною Антоненко І.О., державним 

реєстратором Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, за 

№ 28542046, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності від 25.10.2018 року №142669423; та які розташовані 

за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Комінтернівський) район, сщ. 

Світле, вул. Комунальна, 41. 



    Також на праві приватної спільної часткової власності земельна ділянка належить 

громадянам: Равській Олені Сергіївні (1/4), Кравцю Івану Романовичу (1/4), 

Марандич Світлані Анатоліївні (1/12), Савченко Андрію Андрійовичу (1/12), 

Марандичу Сергію Андрійовичу (1/12), яка розташована за адресою: Одеська 

область, Одеський (колишній Комінтернівський) район, сщ. Світле, вул. 

Комунальна, 41. 
   Зареєстроване право спільної часткової власності на земельну ділянку мають 

малолітні діти Савченко Андрій Андрійович, 25.02.2008 р.н., частка (1/12), 

Марандич Сергій Андрійович, 03.10.2011 р.н., частка (1/12), батьки яких 

відмовились від реалізації переважного права купівлі(придбання)земельної ділянки. 
    Бугаєнко Наталія Григорівна, 05.03.1964 р.н., виявила намір укласти договір 

купівлі-продажу належних їй: ¼ частку житлового будинку та ¼ частку земельної 

ділянки, кадастровий номер 5122780200:03:001:0449, загальною площею 0,25 га, 

повністю, які належать їй на праві приватної спільної часткової власності та 

розташовані за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Комінтернівський) 

район, сщ. Світле, вул. Комунальна, 41; та укласти договір про спільну часткову 

власність на цю земельну ділянку. 
    Відповідно до довідки від 22.06.2021 року №452 у житловому 

приміщенні/будинку, за адресою: Одеська область, Одеський (колишній 

Комінтернівський) район, сщ. Світле, вул. Комунальна, будинок 41, мають 

зареєстроване місце проживання малолітні діти: Колупанов Юрій Олексійович, 

27.08.2006 р.н., Колупанова Варвара Олексіївна, 23.03.2015 р.н. 
     На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п. п. 4 ст. 177 Сімейного Кодексу України, ст. 

ст. 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. ст. 203, 242, 362 Цивільного 

кодексу України, ст.ст. 88,89 Земельного Кодексу, п. 67 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 

(зі змінами), виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області 
 

ВИРІШИВ: 
1.Надати Бугаєнко Наталії Григорівні, 05.03.1964 р.н. дозвіл на укладання 

договорів купівлі-продажу ¼ частки житлового будинку з господарчими будівлями 

та спорудами, та ¼ частки земельної ділянки, кадастровий номер 

5122780200:03:001:0449, загальною площею 0,25 га, повністю, які належать їй на 

праві приватної спільної часткової власності та розташовані за адресою: Одеська 

область, Одеський (колишній Комінтернівський) район, сщ. Світле, вул. 

Комунальна, 41. 
Укладання зазначених договорів купівлі-продажу Бугаєнко Наталією Григорівною, 

05.03.1964 р.н., не порушить права малолітніх дітей Колупанова Юрія Олексійовича, 

27.08.2006 р.н., Колупанової Варвари Олексіївни, 23.03.2015 р.н., на проживання та 

користування житловою площею за адресою: Одеська область, Одеський (колишній 

Комінтернівський) район, сщ. Світле, вул. Комунальна, будинок 41. Місце 

проживання малолітніх дітей, їх житлові права не змінюються. 
2. Надати Бугаєнко Наталії Григорівні, 05.03.1964 р.н. дозвіл на укладання 

договору про спільну часткову власність на цю земельну ділянку, кадастровий 

номер 5122780200:03:001:0449, загальною площею 0,25 га, яка розташована за 



адресою: Одеська область, Одеський (колишній Комінтернівський) район, сщ. 

Світле, вул. Комунальна, 41. 
3. Надати дозвіл батькам (законним представникам) малолітніх дітей Марандича 

Сергія Андрійовича та Савченка Андрія Андрійовича, матері Марандич Світлана 

Анатолівна, 16.11.1989 р.н. та батькові Марандич Андрій Костянтинович, 19.08.1976 

р.н.  на укладання та підписання договору про спільну часткову власність на 

земельну ділянку кадастровий номер 5122780200:03:001:0449, загальною площею 

0,25 га, які розташовані за адресою: Одеська область, Одеський (колишній 

Комінтернівський) район, сщ. Світле, вул. Комунальна, 41, згідно ст.ст. 88, 89 

Земельного кодексу України. 
2. Зобов’язати Бугаєнко Наталію Григорівну, 05.03.1964 р.н., забезпечити виконання 

вимог даного рішення та у тримісячний термін, після здійснення правочинів, надати 

копії відповідних документів до Служби у справах дітей Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у 

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 

 
 
Сільський голова                                                                 Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                     Максим МАТВЕЙЧУК 

 
 
 
 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ № 233 

                                                      від 1 жовтня 2021 року 

 

Про  надання  гр.  Куликовській Ользі Вікторівні, 29.11.1977 р.н.,  дозволу на 

укладання договору дарування по ¼ частки квартири, яка розташована за 

адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) район, с. 

Фонтанка,  вул. Чехова 1/1, кв. 67, своїм  синам Чечет Михайлу Олексійовичу, 

03.03.2014 р.н. та Куликовському Єгору Олексійовичу, 05.01.2018 р.н. 

 

На черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Фонтанської сільської ради 13.08.2021 року, розглянуто заяву та подані 

документи гр. Куликовською Ольгою Вікторівною, 29.11.1977 р.н., яка  проживає за 

адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) район, с. Крижанівка, 

проїзд Варшавський, будинок 1/4, щодо надання дозволу на укладання договору 

дарування по ¼ частки квартири, яка розташована за адресою: Одеська область, 

Одеський (колишній Лиманський) район, с. Фонтанка, вул. Чехова 1/1, кв. 67, своїм 

малолітнім синам Чечет Михайлу Олексійовичу, 03.03.2014 р.н. та Куликовському 

Єгору Олексійовичу, 05.01.2018 р.н. 

Комісією встановлено наступне: квартира, яка розташована за адресою: 

Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) район, с. Фонтанка, вул. Чехова 

1/1,  кв. 67,  належить на праві особистої приватної власності гр. Куликовській Ользі 

Вікторівні, 29.11.1977 р.н., що підтверджується Витягом з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.04.2018 року 

№120915584. 

Гр. Куликовська Ольга Вікторівна, 29.11.1977 р.н., яка є рідною матір’ю та 

законним представником, виявила бажання подарувати квартиру, яка належить їй на 

праві приватної власності та розташована за адресою: Одеська область, Одеський 

(колишній Лиманський) район, с. Фонтанка, вул. Чехова 1/1, кв. 67, своїм малолітнім 

синам Чечет Михайлу Олексійовичу, 03.03.2014 р.н. та Куликовському Єгору 

Олексійовичу, 05.01.2018 р.н. 

Відповідно до довідки від 23.07.2021 року №11-26/07-21/1364 за адресою: 

Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, проїзд Варшавський, будинок 1/4, 

зареєстровані малолітні діти Чечет Михайло Олексійович, 03.03.2014 р.н. та 

Куликовський Єгор Олексійович, 05.01.2018 р.н.. При укладенні договору дарування  

по ¼ частки квартири, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський 

(колишній Лиманський) район, с. Фонтанка,  вул. Чехова 1/1, кв. 67, їх права не 

будуть порушені. 

На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п. п. 4  ст. 177  Сімейного Кодексу України, ст. 



ст. 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. ст. 203, 242 Цивільного 

кодексу України, п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 (зі змінами), виконавчий комітет 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати гр. Куликовській Ользі Вікторівні, 29.11.1977 р.н.,  дозвіл на 

укладання  договору дарування по ¼ частки квартири, яка розташована за адресою: 

Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) район, с. Фонтанка, вул. Чехова, 

1/1, кв. 67, за яким вона виступає в якості дарувальника, своїм малолітнім синам, які 

діють за згодою матері (законного представника), Чечет Михайлу Олексійовичу, 

03.03.2014 р.н. та Куликовському Єгору Олексійовичу, 05.01.2018 р.н., які 

виступають в якості обдаровуваних. 

2. Надати згоду малолітнім Чечет Михайлу Олексійовичу, 03.03.2014 р.н. та 

Куликовському Єгору Олексійовичу, 05.01.2018 р.н., які діють за згодою 

матері(законного представника) на прийняття в дар квартири за адресою: Одеська 

область, Одеський (колишній Лиманський) район, с. Фонтанка, вул. Чехова, 1/1, кв. 

67 та на підписання договору дарування вищезазначеної кватири. 

        3. Зобов’язати гр. Куликовську Ольгу Вікторівну, 29.11.1977 р.н., забезпечити 

виконання вимог даного рішення та у тримісячний термін, після здійснення 

правочинів, надати копії відповідних документів до Служби у справах дітей 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у 

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 
 
 
 
Сільський голова                                                                 Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                      Максим МАТВЕЙЧУК 

 
 
 

 

 



 

 
 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 234 

                                                      від 1 жовтня 2021 року 

 

Про  надання  гр.  Раулець Єлизаветі Андріївні, 29.04.1950 р.н.,  дозволу на 

укладання договорів дарування житлового будинку та земельної ділянки, які 

розташовані за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) 

район, сщ. Світле,  вул. Зелена, будинок 10, своєму сину Раулецю Ігорю 

Борисовичу, 02.10.1972 р.н., право користування яким має малолітній Раулець 

Роман Дмитрович, 27.08.2021 р.н. 

 

На черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Фонтанської сільської ради 21.09.2021 року, розглянуто заяву та подані 

документи гр. Раулець Єлизавети Андріївни, 29.04.1950 р.н., яка  проживає за 

адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) район, сщ. Світле, вул. 

Зелена, будинок 10, щодо надання дозволу на укладання договорів дарування 

житлового будинку та земельної ділянки, які розташовані за адресою: Одеська 

область, Одеський (колишній Лиманський) район, сщ. Світле, вул. Зелена, будинок 

10, своєму сину Раулецю Ігорю Борисовичу, 02.10.1972 р.н., право користування 

яким має малолітній Раулець Роман Дмитрович, 27.08.2021 р.н. 

Комісією встановлено наступне: згідно витягу з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.02.2019 року 

№156143262 житловий будинок та витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 12.02.2019 року №155883668, 

земельна ділянка кадастровий номер якої: 5122780200:03:001:0456, які розташовані 

за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) район, сщ. Світле, 

вул. Зелена, будинок 10,  належать на праві приватної власності гр. Раулець 

Єлизаветі Андріївні, 29.04.1950 р.н.. 

Гр. Раулець Єлизавета Андріївна, 29.04.1950  р.н., виявила бажання подарувати 

житловий будинок та земельну ділянку, які належить їй на праві приватної власності 

та розташовані за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) 

район,  сщ. Світле, вул. Зелена, будинок 10, своєму сину Раулецю Ігорю Борисовичу, 

02.10.1972 р.н. 

Відповідно до довідки від 08.09.2021 року №709 у вказаному житловому 

будинку за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) район, сщ. 

Світле, вул. Зелена, будинок 10, зареєстрований та має право користування 

малолітній Раулець Роман Дмитрович, 27.08.2021 р.н., який є правнуком 

дарувальника - Раулець Єлизавети Андріївна, 29.04.1950  р.н., та онуком 

обдаровуваного - Раулеця Ігоря Борисовича, 02.10.1972 р.н. 



 Комісією встановлено, що права малолітнього Раулеця Романа Дмитровича, 

27.08.2021  р.н., при даруванні житлового будинку та земельної ділянки, 

кадастровий номер 5122780200:03:001:0456,  площею 0,067 га, не порушуються.  

На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п. п. 4  ст. 177  Сімейного Кодексу України, ст. 

ст. 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. ст. 203, 242 Цивільного 

кодексу України, п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 (зі змінами), виконавчий комітет 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Дозволити гр. Раулець Єлизаветі Андріївні, 29.04.1950 р.н. укласти договорів 

дарування житлового будинку та земельної ділянки, які розташовані за адресою: 

Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) район, сщ. Світле, вул. Зелена, 

будинок 10, за яким вона виступає в якості дарувальника, своєму сину Раулецю 

Ігорю Борисовичу, 02.10.1972 р.н., який виступає в якості обдаровуваного, за умови 

збереження права користування та проживанні у вказаному житловому будинку за 

малолітнім  Раулецем Романом Дмитровичем, 27.08.2021 р.н.  

2. Зобов’язати гр. Раулець Єлизавету Андріївну, 29.04.1950 р.н., забезпечити 

виконання вимог даного рішення та у тримісячний термін, після здійснення 

правочинів, надати копії відповідних документів до Служби у справах дітей 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у 

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 
 
 
 
 
 
Сільський голова                                                                  Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                     Максим МАТВЕЙЧУК 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ № 235 

                                                      від 1 жовтня 2021 року 

 

Про надання дозволу Пасічній Катерині Вікторівні, 29.12.1982 р.н. на 

реєстрацію місця проживання малолітньої дитини Пасічного Арсенія 

Андрійовича, 17.05.2010 р.н. 

     Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області «Про надання 

дозволу на реєстрацію місця проживання малолітньої дитини Пасічного Арсенія 

Андрійовича, 17.05.2010 р.н., відповідно до заяви Пасічної Катерини Вікторівни, 

29.12.1982  р.н., керуючись ст. 29 Цивільного кодексу України, ст. 4 Закону України 

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Постанова 

Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року №207  «Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 

Єдиного демографічного реєстру», керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Центру надання адміністративних послуг  Фонтанської 

сільської ради на реєстрацію малолітньої дитини Пасічного Арсенія Андрійовича, 

17.05.2010 р.н., за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. 

Західна, будинок 62 а. 

2. Зобов’язати Пасічну Катерину Вікторівну, 29.12.1982  р.н. надати до служби 

у справах дітей Фонтанської сільської ради довідку про реєстрацію місця 

проживання малолітнього Пасічного Арсенія Андрійовича, 17.05.2010 р.н., за 

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Західна, будинок 62 а. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у 

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 

 

Сільський голова                                                                 Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                   Максим МАТВЕЙЧУК 

 
 
 



 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 236 

                                                      від  1 жовтня 2021 року 

 

Про затвердження висновку  щодо визначення місця   проживання 

малолітньої  дитини Ланди Данила Вадимовича, 27.07.2012 р.н.   

     Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області «Про 

надання висновку щодо  визначення місця проживання малолітньої дитини Ланди 

Данила Вадимовича, 27.07.2012 р.н.»,  керуючись частинами 4, 5 статті 19 

Сімейного кодексу України, ст. 56, 57 Цивільного кодексу України,   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», статтею 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок про визначення місця проживання малолітньої 

дитини Ланди Данила Вадимовича, 27.07.2012 р.н. – залишити місце проживання 

малолітньої дитини Ланди Данила Вадимовича 27.07.2012 р.н., разом з матір’ю, 

Федоровою Катериною Володимирівною, 14.12.1983 р.н. за адресою: Одеська 

область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Маяковського, буд. 1а. (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби 

у справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 

 
 

Сільський голова                                                                  Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                     Максим МАТВЕЙЧУК 

 
 
 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 237 

                                                      від  1 жовтня 2021 року 

 

Про визначення  місця проживання  малолітньої дитини Літовкіної Злати 

Олексіївни, 18.10.2018 р.н., разом зі своєю матір’ю Літовкіною Ольгою 

Володимирівною, 15.11.1981 р.н.  

     Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області «Про 

визначення місця проживання малолітньої дитини Літовкіної Злати Олексіївни, 

18.10.2018 р.н., разом зі своєю матір’ю Літовкіною Ольгою Володимирівною, 

15.11.1981 р.н.», відповідно до заяви  Літовкіної Ольги Володимирівни, 

15.11.1981 р.н., яка виступила з проханням визначити місце проживання 

малолітньої дитини  Літовкіної Злати Олексіївни, 18.10.2018 р.н., разом з нею за 

адресою: м. Одеса, вул. Шишкіна, буд. 48, корп. 2, кв. 13, беручи до уваги той 

факт, що з батьком дитини, Літовкіним Олексієм Анатолійовичем, 13.12.1972 р.н, 

вона розлучена, врахувавши письмове погодження Літовкіна О.А. щодо 

визначення місця проживання його дочки з матір’ю, керуючись п. 1 ст. 160 

Сімейного кодексу України, 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», керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

ВИРІШИВ: 

1. Визначити місце проживання малолітньої дитини Літовкіної Злати 

Олексіївни, 18.10.2018 р.н., разом зі своєю матір’ю Літовкіною Ольгою 

Володимирівною, 15.11.1981 р.н., за адресою: м. Одеса, вул. Шишкіна, буд. 48, 

корп., кв. 13. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби 

у справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М 

 
Сільський голова                                                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                  Максим МАТВЕЙЧУК 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 238 

                                                                                                від 1 жовтня 2021 року 

 Про затвердження висновку служби у 

справах дітей про підтвердження місця 

проживання дитини Омельяненка Сергія 

Євгеновича, 06.01.2010 р.н., для його 

тимчасового виїзду за межі України 

 

Розглянувши висновок від 21.09.2021р. про підтвердження місця проживання 

дитини Омельяненка Сергія Євгеновича, 06.01.2010 р.н., для  його тимчасового 

виїзду за межі України, заяву матері дитини – Омельяненко Маквали Йосипівни, 

20.08.1983 р.н., документи, передбачені пунктом 721 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,  

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561), та інші документи, 

зібрані службою у справах дітей Фонтанської сільської ради, встановлено, що 

дитина, проживає за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) 

район, с. Крижанівка,  вул. Академіка Заболотного, буд. 81, корп. 3, проживає разом 

з заявником за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) район, 

с. Крижанівка,  вул. Академіка Заболотного, буд. 81, корп. 3. 

Ураховуючи викладене, керуючись Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частиною другою статті 19, частиною п’ятою статті 157 

Сімейного кодексу України, пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, відповідно до 

протоколу №8 від 21.09.2021р. засідання комісії з питань захисту прав дитини, 

беручи до уваги відсутність інформації про наявність рішення суду про визначення 

місця проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі 

щодо визначення місця проживання дитини, ухвалення рішення Київського 

районного суду м. Одеси від 01.06.2016 року про розірвання шлюбу між 

Омельяненко Маквалою Йосипівною, 20.08.1983 р.н. та Омельяненком Євгеном 

Миколайовичем, 24.02.1983 р.н., проживання батька Омельяненко Євгена 

Миколайовича, 24.02.1983 р.н., окремо від дитини, за межами України, який бере 

участь у вихованні дитини, заборгованості по сплаті аліментів не має, не заперечує 

щодо тимчасового виїзду дитини за межі України на строк, що не перевищує одного 

місяця, з метою відпочинку, виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

 



ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей про підтвердження місця 

проживання дитини Омельяненка Сергія Євгеновича, 06.01.2010 р.н. (свідоцтво про 

народження Серія 1-НО №305522, видане відділом реєстрації актів цивільного стану 

Ленінського районного управління юстиції у м. Донецьку Донецької області від 18 

січня 2010 року, актовий запис №44), разом з матір’ю Омельяненко Маквалою 

Йосипівною, 20.08.1983 р.н., (паспорт серія ВК 652186, виданий Колінінським  

РВДМУГУМВС України в Донецькій області від 6 листопада 2009 р.), за адресою: 

Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) район, с. Крижанівка,  вул. 

Академіка Заболотного, буд. 81, корп. 3, для його тимчасового виїзду за межі 

України. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника Служби у 

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 

 

Заявника повідомлено про необхідність інформування служби у справах дітей 

про повернення дитини в Україну протягом місяця з дня в’їзду в Україну та про 

відповідальність, передбачену частиною сьомою статті 184 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення за умисне порушення встановленого законом 

обмеження щодо строку перебування дитини за межами України. 

Це рішення пред’являється під час перетинання державного кордону України 

та діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.  

 

 

Сільський голова                                                                  Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                  Максим МАТВЕЙЧУК 

 
 
 

 

 

 

Рішення набрало законної сили  14.10.2021р. 

 

МП 
 



 

 
 

УКРАЇНА 
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 239 

                                                      від вересня 2021 року 

 

Про встановлення неповнолітній Кошкодан Дар’ї Володимирівні, 27.01.2005 

р.н., статусу дитини-сироти 

 

Службою у справах дітей Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області встановлено наступне: 

             Мати неповнолітньої – Кошкодан Олена Іванівна, померла, свідоцтво про 

смерть від 30.07.2021 року серії І-ЖД №653266, видане Доброславським  відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану в Одеському районі Одеської області 

Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса). 

            Батько неповнолітньої - Кошкодан Дар’ї Володимирівни, записаний згідно  

витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження - 

частина перша ст. 135 Сімейного кодексу України від 16.12.2010 р. №00007147577, 

виданим другим Малиновським відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану Одеського міського управління юстиції. 

             На даний час неповнолітня Кошкодан Дар’я Володимирівна, 27.01.2005 р.н., 

перебуває на тимчасовому влаштуванні (наказ служби у справах дітей Фонтанської 

сільської ради від 13.08.2021 року №103-ОД) у бабусі  Андури Людмили 

Анатоліївни, 09.01.1963 р.н., за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова 

Дофінівка, вул. Шкільна, 25 

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 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.п.21,22,23 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 неповнолітній Кошкодан Дар’ї Володимирівні, 27.01.2005 

р.н., статус дитини-сироти. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби 

у справах дітей Постол К.М. 

 

Сільський голова                                                                  Наталія КРУПИЦЯ 

Секретар сільської ради                                                    Максим МАТВЕЙЧУК 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                               РІШЕННЯ № 240          від 1 жовтня 2021 року 

                                                       

Про призначення гр. Андури Людмили Анатоліївни, 09.01.1963 р.н. 

піклувальником над неповнолітньою Кошкодан Дар’єю Володимирівною, 

27.01.2005 р.н. 

 

  Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до статей 56, 57 Цивільного кодексу України, ст. 4 Закону України «Про 

органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ст. 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», враховуючи 

рішення  Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 

01.10.201 року № 239  «Про надання статусу дитини-сироти, неповнолітній 

Кошкодан Дар’ї Володимирівні, 27.01.2005 р.н.», на засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області 

ВИРІШИВ: 

1. Призначити Андуру Людмилу Анатоліївну, 09.01.1963 р.н., що проживає за 

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. Шкільна, 25, 

піклувальником над неповнолітньою Кошкодан Дар’єю Володимирівною, 

27.01.2005 р.н. (свідоцтво про народження серії І-ЖД № 000421 від 03 лютого 2005 

року, видане Другим відділом реєстрації актів цивільного стану Малиновського 

районного управління юстиції м. Одеси. 

        2. Місце проживання  неповнолітньої  Кошкодан Дар’єю Володимирівною, 

27.01.2005 року народження, визначити за місцем проживання піклувальника  

Андури Людмили Анатоліївни, 09.01.1963 року народження. 

        3.  Покласти персональну відповідальність за життя, здоров`я, фізичний, 

духовний, психічний та моральний розвиток неповнолітньої, Кошкодан Дар’ї 

Володимирівни, 27.01.2005 року народження на піклувальника Андуру Людмилу 

Анатоліївну, 09.01.1963  року народження. 

4. Зберегти за неповнолітньою Кошкодан Дар’єю Володимирівною, 27.01.2005  

р.н., право користування житловим приміщенням, розташованим за адресою: 

Одеська область, Одеський район, с.Нова Дофінівка, вул. Шкільна, 25. 

5. Зобов’язати піклувальника захищати та охороняти її особисті та майнові 

права,  виступати представником у суді та у всіх державних закладах в інтересах 



неповнолітньої  Кошкодан Дар’ї Володимирівни без додаткового на те 

уповноваження. 

6. Зобов’язати піклувальника Андуру Людмилу Анатоліївну, 09.01.1963 року 

народження, щорічно до 01 лютого надавати Службі у справах дітей Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області: 

6.1. звіт опікуна;  

6.2. довідку про повне медичне обстеження підопічної (двічі на рік); 

6.3. характеристику та довідку з місця навчання підопічної; 

6.4. акт обстеження умов проживання підопічної; 

6.5. довідки про призначення та виплату державної та соціальної допомоги на 

дитину; 

6.6. фото дитини в повний зріст розміром 9*13. 

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у 

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                  Максим МАТВЕЙЧУК 

 
 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 241 

                                                      від 1 жовтня 2021 року 

 
Про призначення гр. Негру Лілію Єгорівну, 03.04.1961 р.н. опікуном над 

малолітньою Петровою Анель Андріївною, 21.09.2016   р.н. 

 
  Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до 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», враховуючи рішення  Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області від 04.08.2021 року №209 «Про 

надання статусу дитини-сироти, малолітній Петровій Анель Андріївні, 21.09.2016 року 

народження», на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при Фонтанській 

сільській раді Одеського району Одеської області 

ВИРІШИЛИ: 

1. Призначити Негру Лілію Єгорівну, 03.04.1961 року народження, що проживає 

за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) район, с. Фонтанка, 

вул. Преображенська, 10, опікуном над малолітньою дитиною,  Петровою Анель 

Андріївною, 21.09.2016  року народження (свідоцтво про народження серії І-ЖД № 

500066 від 27 жовтня 2016 року, видане Комінтернівським відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в 

Одеській області).  

        2. Місце проживання  малолітньої  Петрової Анель Андріївни,  21.09.2016 року 

народження, визначити за місцем проживання опікуна Негру Лілію Єгорівну, 

03.04.1961   року народження. 

        3.  Покласти персональну відповідальність за життя, здоров`я, фізичний, духовний, 

психічний та моральний розвиток дитини, Петрової Анель Андріївни,  21.09.2016  року 

народження на опікуна  Негру Лілію Єгорівну, 03.04.1961 року народження. 

4. Зберегти за малолітньою Петровою Анель Андріївною,  21.09.2016   р.н., право 

користування житловим приміщенням, розташованим за адресою: Одеська область, 

Одеський (колишній Лиманський) район, с.Фонтанка, вул. Преображенська, 10. 

5. Зобов’язати опікуна захищати та охороняти її особисті та майнові права,  

виступати представником у суді та у всіх державних закладах в інтересах малолітньої 

Петрової Анель Андріївни без додаткового на те уповноваження. 



6. Зобов’язати опікуна Негру Лілію Єгорівну, 03.04.1961  року народження, 

щорічно до 01 лютого, надавати Службі у справах дітей Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області: 

6.1. звіт опікуна;  

6.2. довідку про повне медичне обстеження підопічної (двічі на рік); 

6.3. характеристику та довідку з місця навчання підопічної; 

6.4. акт обстеження умов проживання підопічної; 

6.5. довідки про призначення та виплату державної та соціальної допомоги на 

дитину; 

6.6. фото дитини в повний зріст розміром 9*13. 

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у 

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                  Максим МАТВЕЙЧУК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 242 

                                                      від  1 жовтня 2021 року 

 
Про затвердження графіку участі у вихованні та спілкуванні  Гюлшен Мехмет 

Акіфа, 18.03.1987 р.н. із малолітньою дитиною – донькою Гюлшен Еліф 

Акіфівною, 03.08.2016 р.н 

           

     Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області «Про надання 

можливості визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні  Гюлшен Мехмету 

Акіфу, 18.03.1987  р.н. із малолітньою дитиною – Гюлшен Еліф Акіфівною, 

03.08.2016  р.н., відповідно до статей 141, 157 ,159 Сімейного кодексу України, статті 

4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей»,   керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області 

          

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити такий графік участі у вихованні та  спілкуванні  Гюлшен Мехмету 

Акіфу, 18.03.1987  р.н. із малолітньою дитиною – Гюлшен Еліф Акіфівною, 

03.08.2016  р.н.: перша і третя неділя кожного місяця, з 11:00 до 14:00 год.   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у 

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 

 

Сільський голова                                                             Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                  Максим МАТВЕЙЧУК 

 
 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ОДЕСЬКОГО  РАЙОНУ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 243  

    

від 01 жовтня 2021 року                                                                                                                

 

Про  утворення комісії з житлових питань та затвердження її складу 

 

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. Створити комісію з житлових питань при виконавчому комітеті 

Фонтанської сільської ради та затвердити її персональний склад (Додаток 1). 

2. Затвердити положення про комісію з житлових питань при 

виконавчому комітеті Фонтанської сільської ради (Додаток 2). 

3. Рішення виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області від 04 березня 2021 року №17 вважати таким, що 

втратило чинність. 

4. Ведення квартирного обліку покласти на уповноважену особу 

Філіпповську Наталію Іванівну.  

5.  Контроль за виконанням даного рішення покладається на сільського 

голову Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області.  

 

Сільський голова                          /підпис/                                    Наталія КРУПИЦЯ 

Секретар сільської ради            /підпис/                           Максим МАТВЕЙЧУК 

 
 

 

 

 



 

 

Додаток №1 до рішення виконкому 

Фонтанської сільської ради від 

01.10.2021 № 243 

 

Склад 

Комісії з житлових питань виконавчого комітету 

Фонтанської сільської ради 

 

Голова комісії:  Крупиця Наталія Григорівна. 

Заступник голови комісії: Щирба Петро Євстафійович 

Секретар комісії: Філіпповська Наталія Іванівна 

 

Члени комісії: 

1. Слєпченко Марія Анатоліївна – депутат Фонтанської сільської ради. 

2. Скобленко Ганна Валентинівна – депутат Фонтанської сільської ради. 

3. Пильник Віктор Михайлович – начальник відділу військового обліку. 

4. Постол Катерина Миколаївна –начальник служби у справах дітей. 

5. Олейник Лариса Юріївна – начальник відділу соціального захисту населення. 

6. Макосій Дмитро Іванович – голова Організації ветеранів Фонтанської ОТГ. 

7. Єрьоменко Кристина Юріївна – головний спеціаліст юридичного відділу 

Фонтанської сільської ради. 

8. Сивак Наталія Степанівна – заступник начальника управління фінансів 

Фонтанської сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                     Максим МАТВЕЙЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 до рішення виконкому 

Фонтанської сільської ради від 

01.10.2021 № 243 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

комісії з житлових питань  при виконавчому комітеті            Фонтанської сільської ради 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1.1.Комісія з житлових питань створюється, як громадська комісія, при 

виконавчому комітеті Фонтанської сільської ради (далі Комісія). 

1.2.Склад Комісії, а також її голова, заступник, секретар затверджуються на 

засіданні виконавчого комітету Фонтанської сільської ради. 

1.3.Комісія керується у своїй роботі Конституцією України, Законами України, 

Указами президента України, Житловим кодексом, Постановами Кабінету Міністрів 

України, 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 зі змінами та 

доповненнями, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

 

II. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ 

 

Відповідно до покладених завдань Комісія: 

2.1.Здійснює попередній розгляд заяв громадян про взяття на квартирний облік. 

2.2.Члени Комісії проводять перевірку житлових умов громадян і про результати  

складають акт (додаток 1). 

2.3.Розглядає заяви з наданими документами та матеріали перевірки житлових 

умов громадян на засіданні Комісії. 

2.4.За результатами розгляду заяв та матеріалів перевірки житлових умов громадян 

вносить пропозиції виконавчому комітету Фонтанської сільської ради, щодо взяття чи 

відмови у взятті на квартирний облік громадян. 

 

III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМІСІЇ 

 

3.1.Комісія має право: 

3.1.1.Члени Комісії мають право проводити перевірку житлових умов громадян. 

3.1.2.Одержувати від посадових осіб Фонтанської сільської ради, інформацію з 

питань, віднесених до компетенції Комісії. 

3.1.3.Комісія при необхідності має право запрошувати на свої засідання заявників. 

3.2.Комісія зобов’язана: 

3.2.1.Проводити свої засідання відповідно до вимог чинного  законодавства 

України. 

 

IV. РОБОТА КОМІСІЇ 

 

4.1.Засідання Комісії відбувається по мірі надходжень заяв. 

4.2.Матеріали засідань Комісії оформлюються протоколами. Протоколи 

підписуються усіма членами комісії, які присутні на відповідному засіданні.  

4.3.Рішення Комісії приймаються більшістю голосів членів Комісії присутніх на 

засіданні. Засідання є чинним в присутності не менше половини членів комісії плюс одна 

особа. 



 

V. РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ У КОМІСІЇ 

 

5.1.Голова комісії: 

5.1.1.Здійснює загальне керівництво роботою Комісії і відповідає за діяльність 

Комісії в межах чинного законодавства. 

5.2.Заступник голови Комісії : 

5.2.1.Виконує доручення голови Комісії. 

5.2.2.У разі відсутності голови Комісії або неможливості ним виконувати свої 

повноваження його функції покладаються на заступника голови Комісії. 

5.3.Секретар Комісії: 

5.3.1.За посадою є одночасно Уповноваженою особою з ведення квартирного 

обліку. 

5.3.2.Складає протоколи засідання Комісії. 

5.3.3.Готує проекти рішень виконавчого комітету Фонтанської сільської ради з 

питань, що відносяться до повноважень комісії; 

5.3.4.Інформує заявників про прийняте рішення виконавчого комітету Фонтанської 

сільської ради. 

5.3.5.Веде книги та списки, які  передбачені 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 зі змінами та доповненнями. 

5.3.6.Веде облікові справи громадян, які перебувають на квартирному обліку у 

черзі на одержання житлових  приміщень. 

5.3.7.Щороку, в період з 01 жовтня по 31 грудня, проводить перереєстрацію 

громадян, які перебувають на квартирному обліку, перевіряє відповідні облікові данні.  

5.3.8.Після проведення перевірки облікових даних та у разі потреби, прийняття 

відповідного рішення виконкомом Фонтанської сільської ради, направляє, зацікавленим 

особам, письмове повідомлення з інформацією щодо квартирного обліку. 

5.4.Члени комісії: 

5.4.1.Беруть участь у засіданні комісії, обстеженні житлових умов, та     

виконують окремі доручення голови комісії. 

 

Додаток №1 до  

Положення комісії з житлових питань 

при виконавчому комітеті 

Фонтанської сільської ради 

 

А К Т  

перевірки житлових умов громадян, які надали заяву на квартирний облік та потребують 

поліпшення житлових умов 

 

 «_____»___________________                                                  _______________ 

 

Комісією, в складі:_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

в присутності _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

При перевірці на місці житлових умов встановлено: 



 

1. Будинок належить (ПІБ власника, паспортні данні, номер телефону) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 2. Загальна площа, житлова площа (кількість кімнат, поверх, підсобні приміщення тощо) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

3.Коротка характеристика будинку (будинок з цегли дерев’яний, старий, аварійний, кімната 

суха, світла, ізольована, сира, квартира окремо тощо) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4.Благоустрій будинку і даної квартири: газ, водопровід, каналізація, опалення(центральне, 

пічне), ванна, тощо) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5.Хто проживає на даній площі: 

№ Прізвище, ім’я та по-

батькові 

Дата та рік 

народження, 

родинний 

ступінь до 

заявника 

Паспортні данні 

або свідоцтва 

про народження 

Місце посада та 

посада 

1     



2     

3     

4     

5     

6     

6.Додаткові данні про заявника, виявлені на місці: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Підписи :     

 

                  

                  Члени  комісії : ________________________     _________________ 

                                             ________________________      _________________ 

                                              ________________________     _________________ 

 

 ПІБ та підпис заявника______________________________________________ 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                     Максим МАТВЕЙЧУК 

 

 

 



 

 

                                                               

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 244  

    

від 01 жовтня 2021 року 

 

Про затвердження норм витрат на копіювання або 

друк документів, що надаються за запитом на інформацію 

виконавчими органами Фонтанської сільської ради 

 

Відповідно до ч. 3 ст. 21 закону України «Про доступ до публічної 

інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 

«Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію», керуючись ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Крижанівської сільської ради 
 

ВИРІШИВ : 

1. Затвердити норми витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію виконавчими органами Фонтанської 

сільської ради (додається). 

2. Виконавчим органам Фонтанської сільської ради керуватися зазначеними 

нормами при виготовлені копій документів обсягом більш як 10 сторінок 

за запитами на інформацію. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

загальної та організаційної роботи – Антоненко О. В. 
 

 
Сільський голова                                                             Наталія КРУПИЦЯ 

 

Секретар сільської ради                                                  Максим МАТВЕЙЧУК 

 
 

 

 

 

 



 

Додаток до рішення 

№244 від 01.10.2021 р. 

 

Норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 

запитом на інформацію виконавчими органами Фонтанської сільської ради 

 

Послуга, що надається норми витрат 

Копіювання або друк копій документів формату 

А4 та меншого розміру (в тому числі 

двосторонній друк) 

0,2 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

Копіювання або друк копій документів формату 

А3 та більшого розміру (в тому числі 

двосторонній друк) 

0,3 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

Копіювання або друк копій документів будь- 

якого формату, якщо в документах поряд з 

відкритою інформацією міститься інформація з 

обмеженим доступом, що потребує її 

відокремлення, приховування тощо (в тому 

числі двосторонній друк) 

0,5 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

Виготовлення цифрових копій документів 

шляхом сканування 

0,1 відсоток розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

 

 

 

Секретар сільської ради                                           Максим МАТВЕЙЧУК 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 245 

 

від 01 жовтня 2021 року 

 

Про погодження схеми прокладання кабельної лінії, яке передбачено в 

охоронній зоні існуючої повітряної лінії 110 кВ Центроліт – 

Марсельська, 2 (з відпайкою на ПС Суворовська) в ділянках опор «80-

75, та ПЛ 35 кВ Куліндорово – Холодмаш, в ділянках опор №109/24-20 

Розглянувши звернення менеджера відділу з майнових відносин АТ 

«ДТЕК Одеські електромережі» (вх. №02-16/12881 від 30.09.2021) щодо 

погодження схеми прокладання кабельної лінії, яке передбачено в охоронній 

зоні існуючої повітряної лінії 110 кВ Центроліт – Марсельська, 2 (з відпайкою 

на ПС Суворовська) в ділянках опор «80-75, та ПЛ 35 кВ Куліндорово – 

Холодмаш, в ділянках опор №109/24-20, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської 

ради Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити схему прокладання кабельної лінії передбачено в 

охоронній зоні існуючої повітряної лінії 110 кВ Центроліт – Марсельська, 2 (з 

відпайкою на ПС Суворовська) в ділянках опор «80-75, та ПЛ 35 кВ 

Куліндорово – Холодмаш, в ділянках опор №109/24-20. 

2. При виконані робіт дотримуватись вимог чинного законодавства та 

з балансоутримувачами мереж комунікацій погодити  проходження 

зазначених мереж, згідно робочого проекту.  

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника 

сільського голови Щирбу П.Є. 

 

Сільський голова                              /підпис/                           Наталія КРУПИЦЯ 

Секретар сільської ради                  /підпис/                     Максим МАТВЕЙЧУК 

 



 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 246 
                            від 01 жовтня 2021 року 

 

Про розроблення «Схеми організації дорожнього руху з розміщенням 

дорожніх знаків, розмітки та засобів заспокоєння дорожнього руху» на 

території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

З метою впорядкування та забезпечення безпеки руху на території Фонтанської 

об’єднаної територіальної громади, враховуючи багаточисленні звернення громадян 

та депутатські запити, відповідно до ДСТУ 4100:2014 «Знаки дорожні», ДСТУ 

2587-2010 «Розмітка дорожня», ДСТУ 4123:2020 Безпека дорожнього руху «Засоби 

заспокоєння руху» ДБН В 2.3.-5: 2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ст. 

7 Закону України «Про дорожній рух», ст. 9, 17, 19, 21 Закону України «Про 

автомобільні дороги», ст. ст. 25, 30, 51,42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області,  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл на проведення робіт з розробки «Схеми організації 

дорожнього руху з розміщенням дорожніх знаків, розмітки та засобів заспокоєння 

дорожнього руху» на території Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області 

2. Зобов’язати структурні підрозділи Фонтанської сільської ради, старост 

старостинських округів, членів Виконавчого комітету, представників постійних 

депутатських комісій, надавати до сектору ЖКГ обґрунтовані дані, щодо внесення 

пропозицій з розробки Схеми організації дорожнього руху з розміщенням дорожніх 

знаків, розмітки та засобів заспокоєння дорожнього руху на території Фонтанської 

об’єднаної територіальної громади. 

3. Розроблену Схеми організації дорожнього руху з розміщенням дорожніх  

знаків, розмітки та засобів заспокоєння дорожнього руху довести до відома членів 

виконавчого комітету та надати для погодження Департаменту патрульної поліції в 

Одеській області. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови Щирбу П.Є. 

 

Сільський голова                                                                  Наталія КРУПИЦЯ 

Секретар сільської ради                                                  Максим МАТВЕЙЧУК 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                 РІШЕННЯ №  247      від 01 жовтня  2021 року 

 

Про надання дозволу на виконання земельних робіт з прокладки газопроводу 

на ділянці ПК46-ПК49 від с.Н.Дофінівка до с.Ліски Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області. 

Розглянувши звернення Генерального директора ТОВ «ГАЗТРАНЗИТ» (вих. 

№04/09 від 30.09.2021р) щодо надання дозволу на виконання земельних робіт з 

прокладки газопроводу на ділянці ПК46-ПК49 від с. Нова Дофінівка до с. Ліски, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл  на виконання земельних робіт з прокладки газопроводу на 

ділянці ПК46-ПК49 на ділянці між вулицями Сонячна та вулиця Серпнева 

с.Фонтанка   Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

2. При виконані робіт дотримуватись вимог чинного законодавства та з 

балансоутримувачами мереж комунікацій погодити  проектні роботи.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови Щирбу П.Є. 
 

 

 

Сільський голова                                                                             Н.Г. Крупиця 

 

Секретар сільської ради                                                                М.І. Матвейчук 
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