
 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 275                         від 22.12.2021 

 

Про переведення дачного (садового) будинку у 

жилий 

 

Розглянувши заяву гр. Богословської Магдаліни Іванівни про переведення садового 

будинку у житловий будинок та додані до зави документи, керуючись Законом України 

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

дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання» від 02 вересня 2014 

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

переведенням дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Перевести садовий будинок який відповідно до Договору купівлі-продажу 

садового будинку від 16.07.2021р. №761 належить гр. Богословської Магдаліни Іванівни, та 

розташований за адресою: Одеська область Одеський район (колишній Лиманський) 

Фонтанська сільська рада, «Автолюбитель-2» садове товариство садового масиву 

«Новодофінівський», вул. Степова, буд. 67 у житловий будинок. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області. 

 

 

 
Сільський голова                                     /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 276                         від 22.12.2021 

 

 Про визначення  місця проживання   

малолітньої дитини Штаненко Софії Богданівни, 

05.07.2019 р.н., разом зі своєю матір’ю Штаненко 

Катериною, 15.03.1997 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 Штаненко Софії Богданівни, 05.07.2019 р.н., разом зі 

своєю матір’ю Штаненко Катериною, 15.03.1997 р.н.» за адресою: Одеська область, 

Одеський район, с. Фонтанка, вул. Паркова, 10, беручи до уваги той факт, що з батьком 

дитини, Штаненко Богданом Васильовичем, 25.05.1996 р.н., спільно не проживають, 

відносини сторони не підтримують. 

    Керуючись п. 1 ст. 160, 161 Сімейного кодексу України, п.72 Постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 р., № 866 «Деякі питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини (із змінами),  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 Штаненко Софії Богданівни, 

05.07.2019 р.н., разом зі своєю матір’ю Штаненко Катериною, 15.03.1997 р.н., за адресою: 

Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Паркова, 10. 

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

дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 

 

 

Сільський голова                                     /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 277                         від 22.12.2021 

 

 Про затвердження висновку служби у 

справах дітей про недоцільність зняття з 

реєстрації малолітньої Ільїнової Вікторії 

Олександрівни, 27.10.2009 р.н. 

 

 

     Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області про недоцільність зняття з 

реєстрації малолітньої Ільїнової Вікторії Олександрівни, 27.10.2009 р. за адресою: Одеська 

область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Центральна, 68 а.           

     Керуючись Законом України «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 № 866 «Деякі питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини (із змінами),  керуючись статтею 34 Закону України 

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

Одеського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

1.  Про затвердження висновку служби у справах дітей про недоцільність зняття з 

реєстрації малолітньої дитини Ільїнової Вікторії Олександрівни, 27.10.2009 р.н., за 

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Центральна, 68 а. 

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

дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 

 

 
Сільський голова                                     /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 278                         від 22.12.2021 

 

 Про затвердження висновку служби у 

справах дітей про доцільність позбавлення гр. 

Білана Сергія Сергійовича, 30.07.1975  р.н., по 

відношенню до його малолітньої доньки Білан 

Софії Сергіївни, 15.08.2016 р.н. 

 

Розглянувши на засіданні комісії з питань захисту прав дитини від 23.11.2021 р. 

висновок служби у справах дітей Фонтанської сільської ради, заяву та подані документи, 

членами комісії шляхом голосування було прийнято рішення щодо доцільності  

позбавлення батьківських прав гр. Білана Сергія Сергійовича, 30.07.1975 р.н.,  по 

відношенню до його малолітньої доньки Білан Софії Сергіївни, 15.08.2016  р.н. 

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 11, 12, 15  Закону України "Про 

охорону дитинства", статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст. ст. 7, 17, 19, 164, 166   Сімейного Кодексу України,  ст.  32, 203, 242 Цивільного кодексу 

України, виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Фонтанської сільської ради про 

доцільність позбавлення батьківських прав гр. Білана Сергія Сергійовича, 30.07.1975  р.н.,  

по відношенню до його малолітньої доньки Білан Софії Сергіївни, 15.08.2016 р.н. 

(додається).  

 

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

дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 

 

 
Сільський голова                                     /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 279                         від 22.12.2021 

 

 Про затвердження висновку служби у 

справах дітей про доцільність позбавлення гр. 

Животіна Володимира Анатолійовича, 

08.01.1988  р.н.,  по відношенню до його 

малолітньої доньки Животіної Лілії 

Володимирівни, 31.05.2011 р.н. 

 

Розглянувши на засіданні комісії з питань захисту прав дитини від 23.11.2021 р. 

висновок служби у справах дітей Фонтанської сільської ради, заяву та подані документи, 

членами комісії шляхом голосування було прийнято рішення щодо доцільності  

позбавлення батьківських прав гр. Животіна Володимира Анатолійовича, 08.01.1988  р.н.,  

по відношенню до його малолітньої доньки Животіної Лілії Володимирівни, 31.05.2011 р.н.  

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 11, 12, 15, 17, 18 Закону України 

"Про охорону дитинства", статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ст. 7, 17, 19, 164, 166  Сімейного Кодексу України,  ст. 17, 18 Закону України «Про 

охорону дитинства», ст. 32, 203, 242 Цивільного кодексу України, виконавчий комітет 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Фонтанської сільської ради про 

доцільність позбавлення батьківських прав гр. Животіна Володимира Анатолійовича, 

08.01.1988  р.н.,  по відношенню до його малолітньої доньки Животіної Лілії 

Володимирівни, 31.05.2011 р.н. (додається).  

 

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

дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 

 

 

Сільський голова                                     /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 280                         від 22.12.2021 

 

  
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 № 1-3. 

2. Відмовити у наданні матеріальної допомоги громадянам згідно Додатку № 4. 

3. Надати матеріальну допомогу на лікування, громадянам згідно Додатку №5 у 

вказаних розмірах, за умови надання ними, у строк до 24.12.2021 оригіналів рахунків, чеків  із 

зазначенням переліку найменування медичних інструментів, медикаментів тощо. У разі 

ненадання вищевказаних документів у встановлений термін, розглянути повторно заяви 

громадян згідно Додатку №5 на наступному засіданні виконавчого комітету Фонтанської 

сільської ради з наявними документами. 

4. Начальнику відділу соціального захисту населення Олейник Л.Ю. вжити заходів 

щодо реалізації цього рішення. 

5.  Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності  Михайлової Т.В. 

забезпечити виплату матеріальної допомоги згідно даного рішення. 

 

Сільський Голова                                          (підпис)                  Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 281                         від 22.12.2021 

 

 Про затвердження графіку участі у 

вихованні та спілкуванні  Ланди Вадима Ілліча, 

15.08.1960 р.н. із малолітньою дитиною – сином 

Ландою Данилом Вадимовичем, 27.07.2012 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 Ланди Вадиму Іллічу, 15.08.1960 р.н.   

із малолітньою дитиною – сином Ландою Данилом Вадимовичем, 27.07.2012 р.н., 

відповідно до статей 17, 19, 141, 157, 158 Сімейного кодексу України, ст. 15 Закону України 

«Про охорону дитинства», 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 Ланди Вадима Ілліча, 

15.08.1960 р.н. із малолітньою дитиною – сином Ландою Данилом Вадимовичем, 27.07.2012  

р.н.: субота та неділя кожного місяця, з 14:00 до 16:00 години.   

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

дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М. 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 282                         від 22.12.2021 

 

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 у п. 65 та 66 Інструкції з діловодства Фонтанської сільської ради та 

її виконавчих органів, та викласти їх у такій редакції: 

«65. В Фонтанській сільській раді використовується гербова печатка, печатка на 

якій зазначено найменування сільської ради (без зображення герба) та печатка з 

найменуванням сільської ради «Для довідок» (без зображення герба), по 1 екземпляру 

кожного виду. 

66. На рішеннях колегіального органу, на документах на яких фіксується факт 

витрати бюджетних коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями, підпис 

посадової (відповідальної) особи скріплюється гербовою печаткою. 

Перелік документів, підписи на яких необхідно скріплювати гербовою печаткою, 

визначається на підставі нормативно-правових актів, примірного переліку документів, 

підписи на яких скріплюються гербовою печаткою та наведений в Додатку 3 цієї інструкції. 

Підписи на інших документах сільської ради (листи, відповіді, звернення, 

пропозиції тощо), на копіях (дублікатах) документів, на засвідчених копіях, на 

розмножених примірниках розпорядчих документів - скріплюються Відбитком печатки на 

якій зазначено найменування сільської ради (без зображення герба). 

Підписи на довідках, актах обстеження, повістках про виклик призовників, копіях 

такх документів – скріплюються відбитком печатки з найменуванням сільської ради «Для 

довідок» (без зображення герба) 

Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював останні кілька літер 

найменування посади особи, яка підписала документ, але не підпис посадової особи, або на 

окремо виділеному для цього місці з відміткою «МП».». 

2. Внести зміни у Додаток 5 до Інструкцію з діловодства Фонтанської сільської 

ради та її виконавчих органів, та викласти його у такій редакції 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

До інструкції 

  

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

67571, вул. Степна 4, с. Фонтанка, Одеський район, Одеська область 

тел.: (048) 788-92-09, (048) 796-13-75 E-mail: 04379746fss@gmail.com, код 

ЄДРПОУ:04379746 

 

 

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

організаційної роботи Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 283                         від 22.12.2021 

 

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                                /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 284                         від 22.12.2021 

 

Про створення та затвердження Положення про 

Фонтанську сільську ланку територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Одеської 

області в новій редакції 

 

Відповідно до частин 3, 4 статті 10  Кодексу цивільного захисту України від 

02.10.2012 року № 5403-VI, пункту 5 Типового положення про територіальну підсистему 

єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2015 року № 101,  з метою здійснення заходів щодо захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період та у 

зв'язку з  організаційно-кадровими змінами у структурних підрозділах Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області та територіальних підрозділах 

центральних органів виконавчої влади, керуючись статтею 40 Закону України  "Про місцеве 

самоврядування в Україні" виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеської 

області 

 

ВИРІШИВ: 

 

           1. Створити Фонтанську сільську ланку територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Одеської області у межах підпорядкованої адміністративної 

територіальної одиниці. 

 

          2. Затвердити  Положення про Фонтанську сільську ланку територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області в новій редакції, що 

додається. 

 

         3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на першого заступника 

сільського голови Бабічева Ф.П. 

 

 

 

Сільський голова                                /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток                                                                               
              до рішення виконавчого комітету  

 Фонтанської сільської  ради 

 Одеської області 

       від "22" грудня 2021 року  № 284 

                                                                                                            

ПОЛОЖЕННЯ 

про Фонтанську сільську ланку територіальної підсистеми 

 єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області 

 

   1. Це Положення визначає організацію, завдання, склад сил і засобів, порядок 

діяльності Фонтанської сільської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Одеської області (далі – ланка територіальної підсистеми). 

          2. У цьому Положенні термін "ланка територіальної підсистеми" вживається у 

значенні складової частини територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Одеської області, яка створюється на території Фонтанської сільської 

територіальної громади (далі – ОТГ) і до якої входять органи управління та підпорядковані 

їм сили цивільного захисту, відповідні суб'єкти господарювання, які виконують завдання 

цивільного захисту. 

         3. Метою створення та функціонування ланки територіальної підсистеми є здійснення 

заходів щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий 

період на території ОТГ. 

        4. Завданнями ланки територіальної підсистеми є: 

        1) забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного 

захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або 

небезпечні події; 

        2) організація та здійснення заходів щодо захисту населення і території ОТГ від 

надзвичайних ситуацій; 

       3) планування заходів цивільного захисту; 

       4) організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; 

       5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення; 

       6) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій; 

       7) проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх 

розвитку, визначення ризиків їх виникнення на території ОТГ, оцінка соціально-

економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозних даних 

обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах; 

       8) ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання 

екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення 

заходів медичного забезпечення; 

       9) організація та здійснення заходів щодо медичного та біологічного захисту населення 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

      10) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 

      11) організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців органів місцевого 

 самоврядування, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з організацією і 

здійсненням заходів цивільного захисту; 

      12) здійснення заходів щодо створення, використання, утримання та реконструкції 

фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення; 

      13) створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, 

необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

      14) забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання і територій в 

 особливий період; 



      15) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення; 

      16) інші завдання, визначені законом. 

      5. Безпосереднє керівництво діяльністю ланкою територіальної підсистеми 

здійснюється сільським головою. 

      6. Положення про ланку територіальної підсистеми за погодженням з управлінням з 

питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи облдержадміністрації і ГУ ДСНС 

України в Одеській області затверджується рішенням виконавчого комітету Фонтанської 

сільської ради. 

      7. До складу ланки територіальної підсистеми входять органи управління, 

підпорядковані їм сили цивільного захисту і відповідні суб'єкти господарювання. 

     Структура ланки територіальної підсистеми згідно з додатком 1. 

     На структурні підрозділи Фонтанської сільської ради в рамках ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Одеської  області покладається 

виконання функцій згідно з додатком 2. 

      8. Органами управління цивільного захисту є: 

      1) на місцевому рівні - виконавчі органи Фонтанської сільської ради, головний 

спеціаліст сектору з питань цивільного захисту Фонтанської сільської ради, 26 ДПРЧ 7го 

ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області; 

      2) на об'єктовому рівні - керівні органи підприємств, установ та організацій, а також 

підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) 

такими органами відповідно до законодавства. 

      9. Для забезпечення управління у режимі повсякденного функціонування органами 

управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, здійснення цілодобового 

чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та 

аналізу інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій у ланці 

територіальної підсистеми функціонують: 

      1) на місцевому рівні: 

      чергова служба сільської ради; 

      оперативно-чергова служба 26 ДПРЧ 7го ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області; 

      чергова служба відділу поліції № 1 ОРУП 2 ГУНП в Одеській області; 

      2) на об'єктовому рівні - чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та 

організацій (в яких вони створені). 

      10. Для забезпечення сталого управління ланкою територіальної підсистеми і виконання 

функцій, передбачених на особливий період, використовується система пунктів управління. 

      11. Для управління ланкою територіальної підсистеми використовується 

телекомунікаційна мережа загального користування та внутрішньорайонна система 

оповіщення. 

      12. Для координації діяльності виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ 

та організацій, пов'язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту 

населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій і реагування на них функціонують: 

      на місцевому рівні - комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій сільської ради; 

      на об'єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та 

організацій. 

     Діяльність зазначених комісій провадиться відповідно до положень про них. 

       13. Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації на 

місцевому та об'єктовому рівні у разі потреби утворюється спеціальна комісія з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації. Рішення про утворення такої комісії приймає відповідно 

керівник ланки територіальної підсистеми або суб'єкта господарювання у разі виникнення 

надзвичайної ситуації відповідного рівня. 

      До утворення спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або 

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій організацію 



заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснює комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сільської ради або комісія з питань 

надзвичайних ситуацій суб’єкта господарювання. 

      14. До складу сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми входять згідно з 

додатком 2: 

    26 ДПРЧ 7го ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області; 

     комунальні, об'єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні служби 

громадських об'єднань; 

     об'єктові та територіальні формування цивільного захисту; 

     територіальні та об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту; 

     добровільні формування цивільного захисту. 

      До складу територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту ланки 

територіальної підсистеми включаються органи управління, суб'єкти господарювання за 

переліком, згідно з додатком 4.  

     Спеціалізовані служби провадять свою діяльність відповідно до положення про службу, 

що затверджується органом, суб'єктом господарювання, який утворив таку службу. 

       15. Облік сил цивільного захисту здійснюють 26 ДПРЧ 7го ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Одеській області та головний спеціаліст сектору  цивільного захисту, оборонної роботи, та 

взаємодії з правоохоронними органами за переліком, згідно з додатком 3. 

      16. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або 

виникла, на території ОТГ встановлюється один із таких режимів функціонування ланки 

територіальної підсистеми: 

      повсякденного функціонування; 

      підвищеної готовності; 

      надзвичайної ситуації; 

      надзвичайного стану. 

       17. В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, 

гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за 

відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій ланка територіальної підсистеми функціонує в 

режимі повсякденного функціонування. 

       18. Основними завданнями, що виконуються ланкою територіальної підсистеми у 

режимі повсякденного функціонування, є: 

      забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та здійснення 

контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що 

можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних 

об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на 

територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і 

процесів; 

       забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту; 

       здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів; 

       розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат; 

         здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій,        

забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій, а також заходів 

щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту; 

        забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за 

призначенням; 

        організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного 

захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

       створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків; 



       організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх 

виникнення; 

       підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про 

загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; 

       19. Підставами для тимчасового введення на території ОТГ  для ланки територіальної 

підсистеми режиму підвищеної готовності є загроза виникнення надзвичайної ситуації 

місцевого рівня. 

       20. Основними завданнями, що виконуються ланкою територіальної підсистеми у 

режимі підвищеної готовності, є: 

        здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також 

населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у 

можливій зоні надзвичайної ситуації; 

       формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та 

підготовки пропозицій щодо її нормалізації; 

       посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, 

ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки 

та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та 

гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування 

можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів; 

      уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення 

заходів щодо запобігання їх виникненню; 

       уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих 

надзвичайних ситуацій; 

       приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі 

потреби додаткових сил і засобів; 

      21. Підставами для тимчасового введення на території ОТГ для ланки територіальної 

підсистеми режиму надзвичайної ситуації є виникнення надзвичайної ситуації, що 

класифікується як ситуація місцевого рівня. 

     Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації 

надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 березня 2004 р. № 368. 

      22. Основними завданнями, що виконуються ланкою територіальної підсистеми у 

режимі надзвичайної ситуації, є: 

      уведення в дію планів реагування на надзвичайні ситуації; 

      здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення 

про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації; 

      призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у 

разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

     визначення зони надзвичайної ситуації; 

     здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації 

та масштабів можливих наслідків; 

      організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для 

 цього необхідних сил і засобів; 

       організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення; 

       організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів; 

       організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та 

медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації; 

       здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та 

обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях; 

      інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток 

надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються. 



         23. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації на території ОТГ 

вводяться за розпорядженням сільського голови - керівника ланки територіальної 

підсистеми. 

       У період дії надзвичайного стану у разі його введення ланка територіальної підсистеми 

функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України  та з урахуванням 

особливостей, що визначаються згідно із Законом України "Про правовий режим 

надзвичайного стану" та іншими нормативно-правовими актами. 

        24. З моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його 

до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в 

окремих її місцевостях, ланка територіальної підсистеми переводиться у режим 

функціонування в умовах особливого періоду. 

       Переведення ланки територіальної підсистеми у режим функціонування в умовах 

особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період. 

      В особливий період ланка територіальної підсистеми функціонує відповідно до вимог 

Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються 

згідно із Законами України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію", а також іншими нормативно-правовими актами. 

         25. Для організації діяльності ланки територіальної підсистеми сільською радою 

розробляється план основних заходів цивільного захисту  на відповідний рік. 

        26. Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій сільською 

радою та суб'єктами господарювання із чисельністю працюючого персоналу більш як 50 

осіб розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації. 

        27. Функціонування ланки територіальної підсистеми в особливий період здійснюється 

відповідно до планів цивільного захисту на особливий період. 

        28. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

об'єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій 

на таких об'єктах. 

        29. З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного 

захисту ланки територіальної підсистеми під час ліквідації наслідків конкретних 

надзвичайних ситуацій відпрацьовується план взаємодії. 

        30. Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності ланки 

територіальної підсистеми здійснює сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи 

та взаємодії з правоохоронними органами та 26 ДПРЧ 7го ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Одеській області. 

        31. З метою забезпечення здійснення заходів у ланці територіальної підсистеми щодо 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводяться постійний моніторинг і 

прогнозування таких ситуацій. 

        32. Для проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій створюється 

та функціонує система моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

         33. Організація оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

здійснюється відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

         34. Органи управління цивільного захисту здійснюють збір, аналіз, оброблення, 

зберігання та передачу інформації з питань цивільного захисту та зобов'язані надавати 

населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про 

загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх 

поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них. 

         Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій здійснюється 

відповідно до законодавства про інформацію. 

         Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, 

встановлені ДСНС України. 



        35. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в 

ланці територіальної підсистеми під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 

управління силами цивільного захисту, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу 

цивільного захисту України. 

         Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації призначається: 

        1) сільським головою у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня - один 

із заступників сільського голови; 

        2) керівником суб'єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації 

відповідного об'єктового рівня - керівник або один із керівників суб'єкта господарювання 

відповідно до затвердженого розподілу обов'язків. 

        36. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з 

ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації. 

        Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт 

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

        37. Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або 

усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, 

установи чи організації, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги 

силами цивільного захисту ОТГ, а також 26 ДПРЧ 7го ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській 

області,  відділом поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області тощо. 

       До виконання зазначених робіт насамперед залучаються сили цивільного захисту 

центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить об'єкт, на 

якому сталася аварія, що призвела до виникнення надзвичайної ситуації, сили цивільного 

захисту ланки територіальної підсистеми. 

       Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили, відповідно до планів 

реагування на надзвичайні ситуації. 

       У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного 

захисту. 

      Авіаційний пошук і рятування людей здійснюються суб'єктами забезпечення цивільного 

захисту відповідно до компетенції. Організація проведення авіаційного пошуку і рятування 

здійснюється Головним управлінням ДСНС України в Одеській області. 

      Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в 

особливий період здійснюється згідно з планами цивільного захисту на особливий період. 

       38. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться відповідно до порядку, 

що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими нормативно-правовими 

актами та нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях. 

       39. До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виконуються в ланці 

територіальної підсистеми, можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові 

формування та правоохоронні органи спеціального призначення відповідно до Конституції 

і законів України. 

       40. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків 

можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об'єднання за 

наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у 

порядку, визначеному керівництвом такого об'єднання або керівником робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації. 

       41. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту,  



укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту 

з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше 

трьох діб. 

      42. У ланці територіальної підсистеми з метою своєчасного запобігання і ефективного 

реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія з питань: 

       визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил (засобів) реагування на них; 

       погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх 

виконання; 

      організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту 

під час виконання завдань за призначенням; 

      всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління 

та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у тому числі взаємного надання 

допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами. 

      43. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної 

ситуації взаємодія організовується на регіональному, місцевому та об'єктовому рівні - між 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами 

виконавчої влади, органами самоврядування, їх силами, а також суб'єктами 

господарювання. 

     44. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих 

наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події 

та надзвичайні ситуації між оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) 

службами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій і оперативно-черговими службами Головного управління ДСНС України в 

Одеській області організується обмін інформацією про загрозу або виникнення небезпечної 

події, надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності 

відповідної чергової служби. 

      45. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та під час ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені 

оперативні групи або представників відповідних центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які залучаються до здійснення таких 

заходів. 

      Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються 

відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування. 

      46. Забезпечення фінансування ланки територіальної підсистеми здійснюється за 

рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади, коштів суб'єктів 

господарювання, інших не заборонених законодавством джерел. 

 

 

 

 

 
Сільський голова                                     /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 285                         від 22.12.2021 

 

Про надання дозволу на встановлення автобусної зупинки, 

облаштування пішохідного переходу та встановлення  засобів 

заспокоєння руху по вулиці Степова від с.Вапнярка до СТ Заря на 

ділянці дороги на виїзді  з СТ «Пограничник» на території Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області.  

 

Розглянувши заяву Голови Правління СТ «Пограничник» (від 28.10.2021р., №02-

16/1988) 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.,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 встановлення автобусної зупинки, облаштування 

пішохідного переходу та встановлення  засобів заспокоєння руху по вулиці Степова від 

с.Вапнярка до СТ Заря на ділянці дороги на виїзді  з СТ «Пограничник» на території 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  

2. Погодити схему розміщенням автобусної зупинки, облаштування пішохідного переходу 

та встановлення  засобів заспокоєння руху по вулиці Степова від с.Вапнярка до СТ Заря на 

ділянці дороги на виїзді  з СТ «Пограничник» з Департаментом патрульної поліції в 

Одеській області.(копію даної схеми представити до Фонтанської сільської ради. 

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

П.Є. 

 

Сільський голова                                /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 286                         від 22.12.2021 

 

Про погодження питання щодо 

 доповнення переліку вулиць у селі Фонтанка 

 

За результатом розгляду службової записки начальника відділу містобудування та 

архітектури Фонтанської сільської ради Каплінського В.Ю. від 10.09.2021 та пропозицій 

комісії з питань найменування (перейменування) вулиць, об’єктів, встановлення пам’ятних 

знаків від 26.11.2021, керуючись Законом України «Про присвоєння юридичним особам та 

об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 

назв і дат історичних подій», статтею 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити доповнення переліку вулиць у селі Фонтанка вулицями Сахарова 

академіка, Володимира Висоцького, Бочарова Генерала відповідно до викопіювання з 

містобудівної документації «Генеральний план села Фонтанка Одеського району Одеської 

області» від 16.11.2021 № б/н. 

2. Відділу містобудування та архітектури підготувати проект рішення та подати 

його на розгляд чергового засідання сесії Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради. 

 

 

Сільський голова                                /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 287                         від 22.12.2021 

 

Про створення координаційної ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та 

протидії домашньому насильству та протидії торгівлі 

людьми Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області 

Відповідно до Законів України «Про протидію торгівлі людьми», «Про запобігання 

та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків», на виконання постанови КМУ від 05.09.2007 № 1087 «Про 

консультативно-дорадчі органи з питань гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми», постанови КМУ від 22.08.2012 

№783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми», постанови КМУ від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження 

Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі», керуючись статтями 32, 42 Закону 

України про місцеве самоврядування в Україні, з метою сприяння реалізації ефективної 

державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, протидії 

торгівлі людьми та домашньому насильству та здійснення заходів щодо надання допомоги 

та захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми та домашнього насильства 

 

ВИРIШИВ: 

 

1. Створити Координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі 

людьми Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та 

затвердити її склад (далі Координаційна рада), (додаток 1); 

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області, далі Положення, (додаток 2); 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника 

сільського голови Бабічева Ф.П. 

 

 

Сільський голова                                /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток1 До Рішення  

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми Фонтанської 

сільської  ради                                                 Одеського району Одеської області. 

 

Бабічев Федір Петрович  Перший заступник сільського голови, 

координатор з питань здійснення заходів у 

сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статті 

та забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 

території Фонтанської сільської ради - 

Голова координаційної ради 

Олейник Лариса Юріївна Начальник відділу соціального захисту 

населення Фонтанської сільської ради- 

заступник голови Координаційної ради  

Члени Координаційної ради 

Дубровіна Ірина Валентинівна Спеціаліст І категорії відділу соціального 

захисту населення Фонтанської сільської 

ради, секретар Координаційної ради 

 

Постол Катерина Миколаївна Начальник Служби у справах дітей 

Фонтанської сільської ради, член 

Координаційної ради 

Жученко Валентина Василівна Начальник Управління освіти Фонтанської 

сільської ради, член Координаційної ради  

Гальченко Олександр Павлович Інспектор ЮП СП ОРУП 2 ГУНП в 

Одеській області, член Координаційної 

ради (за згодою) 

Прудніков Віталій Костянтинович Староста Нофодофіновського 

старостинського округу, член 

Координаційної ради 

Шаповалова Оксана Миколаївна Староста Крижанівського старостинського 

округу, член Координаційної ради 

Фатенков Євгеній Олексійович Староста Олександрівського 

старостинського округу, член 

Координаційної ради 

Малярчук Олександр Васильович Завідувач сектору з питань цивільного 

захисту, оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами, член 

Координаційної ради 

Веселов Сергій Робертович Депутат Фонтанської сільської ради, 

голова постійної депутатської комісії з 

гуманітарних питань Фонтанської 

сільської ради, член Координаційної ради  

 

 

 

 

Сільський голова                                /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 



Додаток 2  

До Рішення  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми Фонтанської 

сільської  ради  

Одеського району Одеської області. 

 

1.Координаційна рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми Фонтанської 

сільської  ради Одеського району Одеської області (далі – Координаційна рада) є 

консультативно-дорадчим органом. 

2.Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

указами Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України та цим 

Положенням. 

3.Основними завданнями Координаційної Ради є: 

1) сприяння реалізації ефективної державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству; 

2).здійснення заходів щодо надання допомоги та захисту осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми та домашнього насильства; 

3) розгляд питань, які потребують узгодженої співпраці щодо реалізації державної політики 

з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та 

домашньому насильству;                                4) сприяння формуванню позитивного ставлення 

до сім’ї, відповідального батьківства , відродженню та збереженню національних сімейних 

цінностей, утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству;                           5) 

інформування громадськості про стан реалізації державної політики з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та домашньому 

насильству.                                                                                   

4.Координаційна Рада відповідно до покладених до неї завдань: 

1) розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

громадських організацій, щодо визначення пріоритетних напрямів соціальної підтримки 

сім’ї, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству, 

вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків; 

2) бере участь в розробленні проектів місцевих цільових програм, інших актів стосовно 

реалізації державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

протидії торгівлі людьми та домашньому насильству, готує висновки щодо доцільності їх 

прийняття; 

3) готує пропозиції щодо удосконалення діяльності місцевих органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування з питань забезпечення взаємодії суб’єктів, які здійснюють 

заходи у сфері протидії торгівлі людьми; 

4) вивчає досвід з питань, що належить до компетенції Координаційної ради, та готує 

пропозиції щодо його запровадження у Фонтанській сільській раді; 

5) ініціює проведення моніторингу виконання відповідних місцевих цільових програм, їх 

впливу на ситуацію та досліджень з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на території Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеській області; 

6) сприяє проведенню інформаційно-аналітичної та методичної роботи, спрямованої на 

відродження національних традицій та впровадження світового досвіду, зокрема щодо 

утворення сімей з двома та більше дітьми, зміцнення та підвищення ролі сім’ї як основного 

осередку, відтворення населення, зниження рівня смертності та збільшення тривалості 



життя, зменшення масштабів трудової міграції, насамперед зовнішньої, збереження та 

відтворення життєвого і трудового потенціалу населення. 

5.Координаційна Рада має право: 

1) утворювати в разі потреби робочі групи із залученням представників структурних 

підрозділів Фонтанської сільської ради, органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій для підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації державної політики з 

питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та 

домашньому насильству; 

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади інформаційні та 

аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань. 

6.До складу Координаційної ради входять представники структурних підрозділів 

Фонтанської сільської ради та депутатського корпусу. 

     До складу Координаційної ради, за згодою, можуть входити фахівці, представники 

підприємств, установ, організацій та громадськості.   

     Персональний склад Координаційної ради затверджується рішенням сесії Фонтанської 

сільської ради. 

7.Діяльність Координаційної ради проводиться на громадських засадах. 

8.Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться за потребою. 

9.Засідання Координаційної ради скликає та веде Голова, а в разі його відсутності – 

заступник Голови.  

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів 

Координаційної ради. 

10.Для участі у засіданнях Координаційної ради можуть запрошуватися посадові особи 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, незалежно від форми власності. 

11.Рішення Координаційної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів її членів, присутніх на засіданні.  

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

12.Рішення Координаційної Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути 

реалізовані шляхом прийняття відповідних доручень, розпоряджень Фонтанської сільської 

ради, її виконавчого комітету та сільського голови.  

 

 

Сільський голова                                /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 288                         від 22.12.2021 

 

Про схвалення програм розвитку Фонтанської 

територіальної громади 

 

 З метою сталого розвитку населених пунктів Фонтанської сільської територіальної 

громади, збереження та утримання на належному рівні благоустрою сіл територіальної 

громади, відповідно до ст.й 71, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п.1 ч.2 ст.52 

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

сільської  ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити програми розвитку Фонтанської територіальної громади згідно 

переліку наведеному в Додатку 1. 

2. Управлінню фінансів  передбачити кошти, які необхідні для реалізації зазначеної 

Програми , в межах фінансового ресурсу. 

3. Контроль виконання рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва (голова М.Д. Бабенко), та з питань комунальної власності, 

житлово- комунального господарства, енергозбереження та транспорту (голова Щербич 

С.С.). 

 

 

 

Сільський голова                                /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 до рішення 

Виконавчого комітету 

Фонтанської сільської ради 

1. Комплексна програма будівництва і розвитку соціальної та інженерної 

інфраструктури Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської 

області на 2022 рік. 

2. Програма «Безпечна громада» Фонтанської сільської  територіальної громади  

Одеського району Одеської області на 2022-2024  роки. 

3. Програма для забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів по 

Фонтанській сільській раді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки. 

4. Програма інформатизації Фонтанської сільської ради Одеського  району Одеської 

області  та її виконавчих органів на 2022 рік. 

5. Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Надія» 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік. 

6. Програма охорони навколишнього природного середовища Фонтанської  

сільської  територіальної громади Одеського району Одеської області   на 2022-2024 роки. 

7. Програма фінансування і виплати компенсацій  фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Фонтанської сільської  

територіальної громади  на 2022 рік. 

8. Програм сприяння оборонній та мобілізаційній підготовці Фонтанської  сільської  

територіальної громади Одеського району Одеської області   на 2022-2024 роки, згідно 

додатку. 

9. Програма утримання та розвитку благоустрою населених пунктів Фонтанської 

сільської  територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022 рік. 

10. Програм «Фінансова підтримка комунального підприємства  «Спортивний клуб 

«КРИЖАНІВСЬКИЙ» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  на 

2022-2024 роки». 

11. Програма проведення культурно-масових заходів на території Фонтанської  

сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022 рік. 

12. Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області на 2022 рік. 

13. Програма «Талановита молодь» Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області на 2022 рік. 

14. Програма «Людина року» Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області на 2022 рік. 

15. Програми «Милосердя в дії» Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області на 2022 рік. 

16. Програма розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022 - 2024 роки. 

17. Програми «Обдарованість Фонтанщини» на 2022-2024 роки. 

18. Програми оздоровлення та відпочинку дітей Фонтанської сільської ради на 2022-

2024 роки. 

 

 

Сільський голова                                /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 289                         від 22.12.2021 

 

 

ПРО СХВАЛЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 «ПРО БЮДЖЕТ ФОНТАНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 

РІК» 

 

Відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України , розглянувши проект 

рішення сільської ради «Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 

2022 рік», керуючись статтею 28,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» , виконавчий комітет сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити та винести на розгляд сільської ради проект рішення «Про бюджет 

Фонтанської сільської територіальної громади на 2022 рік» (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

  

 

 

Сільський голова                                /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ  

 

РІШЕННЯ 

ПРО БЮДЖЕТ ФОНТАНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ НА 2022 РІК 

 (15529000000) 

                код бюджету 

     Керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України, п.23 ст.26, ст.61 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Фонтанська сільська  рада   

ВИРIШИЛА: 

1. Визначити на 2022 рік: 

доходи бюджету сільської  територіальної громади у сумі 266169488 грн., у тому 

числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 262594228 грн. 

та доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 3575260 грн. 

згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 266169488 грн., у тому 

числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 229719455 

грн.. та видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 36450033 

грн.; 

профіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 

33634739 грн.. згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 

33634739 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської  територіальної 

громади у розмірі 50000 грн., що становить 0,019 відсотка видатків загального фонду 

бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом; 

резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 500 000 грн., 

що становить 0,19 відсотка видатків загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади, визначених цим пунктом. 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3  до цього рішення. 

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 

до цього рішення. 

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі 

інвестиційних проектів  згідно з додатком 5 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію  

місцевих програм громади у сумі 192616441грн. згідно з додатком 6 до цього 

рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної 

громади на 2022 рік: 

 

1) до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та 

трансферти, визначені статтями 97, 101, 103-2  Бюджетного кодексу України,  а 

також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2022рік»: 

 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України. 

 



7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

сільської територіальної громади на 2022 рік: 

 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 

Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»: 

 

2) у частині фінансування є надходження визначені статтею  71  

Бюджетного кодексу України. 

 

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду 

місцевого бюджету згідно з статтями 69-1 та 71  Бюджетного кодексу України, 

спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 70 Бюджетного кодексу 

України. 

 

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ та закладів; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев‘язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, 
виробами медичного призначення для індивідуального користування; 

програму державних гарантій медичного обслуговування населення; 

оплату енергосервісу; 

наукову і науково-технічну діяльність. 

10.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право начальнику управління фінансів Фонтанської сільської ради  отримувати у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття 

тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, 

пов‘язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 

рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 

коштами з обов‘язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

 

11. Установити , що розпорядники коштів бюджету громади  у 2022 році :1) на 

виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 

«Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 

виконання» забезпечують: розробку проектів паспортів бюджетних програм і надають їх на 

погодження до  управління фінансів   Фонтанської  сільської ради протягом 30 днів з дня 

набрання  чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом  45 днів після набрання 

чинності цього рішення; внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних 

програм протягом бюджетного періоду; 

2)  відповідно до пункту 7 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України 

здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних 

повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, 

результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію 

роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів 

у бюджетному процесі; 



3) забезпечують  відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України 

доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: 

- здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим 

рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів 

України, до 15 березня 2023 року; 

- оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті Фонтанської сільської 

ради паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до 

паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів;  

4) беруть  бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом 

бюджету громади тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами; 

5) забезпечують в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 

оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за 

електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами; 

6) забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ , інші енергоносії , комунальні послуги та 

послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 

кожним видом відповідних послуг у  межах бюджетних асигнувань , затверджених у 

кошторисі;  

7) беруть бюджетні зобов'язань за спеціальним фондом бюджету громади виключно 

в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету; 

8) за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а 

також за спожиті комунальні послуги та енергоносії в межах бюджетних асигнувань за 

загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими 

заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків 

бюджету), до погашення такої заборгованості; 

9) забезпечують утримання чисельності працівників та здійснюють 

фактичні видатки на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види 

заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної 

плати, затвердженого в кошторисах. 

 

12. Надати право управлінню фінансів Фонтанської сільської ради 

здійснювати у міжсесійний період за умови внесення змін до обсягів 

міжбюджетних трансфертів  із інших бюджетів , що впливає на збільшення або 

зменшення дохідної та видаткової частини сільського бюджету , проводити 

протягом 2022 року їх розподіл між головними розпорядниками коштів сільського 

бюджету за погодженням  із постійною комісією з питань фінансів, бюджету , 

планування соціально- економічного розвитку , інвестицій та міжнародного 

співробітництва  з наступним затвердженням на сесії сільської  ради. 

13. Надати право управлінню фінансів Фонтанської сільської ради 

вносити зміни до розпису видатків сільського бюджету , допускаючи помісячний 

перерозподіл видатків загального та спеціального фондів бюджету по головним 

розпорядникам коштів , не порушуючи відповідно помісячного розподілу 

загального обсягу сільського бюджету. 

14. Установити , що після прийняття рішення про сільський бюджет  

внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів  та 

перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу 

України та ПКМУ від 12 січня 2011 року №18 «Про затвердження Порядку 

передачі бюджетних призначень , перерозподілу видатків бюджету і надання 

кредитів з бюджету»  

15. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. 



16. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід‘ємною частиною. 

17. Виконавчому комітету Фонтанської сільської ради забезпечити в 

десятиденний строк з дня прийняття цього рішення його публікацію в друкованих 

засобах масової інформації та оприлюднення на інформаційному інтернет-порталі 

Фонтанської сільської територіальної громади, відповідно до частини четвертої 

статті 28 Бюджетного кодексу України. 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань фінансів , бюджету , планування соціально- економічного розвитку , 

інвестицій та міжнародного співробітництва (голова Бабенко М.Д.). 

 
 
Сільський голова                                     /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                    РІШЕННЯ № 290                         від 22.12.2021 

 

Про виправлення технічної помилки 

 

Розглянувши заяву гр. Клюкас Ольги Петрівни про виправлення технічної помилки у 

рішенні виконавчого комітету Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області від 22.02.2019  №27 «Про надання адреси квартирі», керуючись ст. 59, 73, 

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

сільської ради Одеського району Одеської області, - 

                                              

ВИРІШИВ: 

 

1.Виправити технічну помилку, та викласти п. 1 рішення виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області у наступній редакції: 

 

- Надати адресу квартирі (загальна площа – 90,9 м.кв.), у житловому будинку №35 

по вул. Марсельська, у с. Крижанівка, Лиманського району, яка була передана Клюкас О.П., 

згідно акту прийому-передачі від 30 вересня 2014 року – Одеська область,  Лиманський 

район, с. Крижанівка, вул. Марсельська, буд. 35, кв.443; 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради, 

Матвейчука М.І. 

 
Сільський голова                                     /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ОДЕСЬКОГО  РАЙОНУ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                                                  РІШЕННЯ № 291                               від 22.12.2021 

 

 

Про встановлення неповнолітній Іщенко Валерії 

Євгенівні, 20.06.2004 р.н., статусу дитини-

сироти 

 

Службою у справах дітей Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області встановлено наступне: 

Мати неповнолітньої – Кривих (Дровніченко) Олена Андріївна, померла, свідоцтво 

про смерть від 28.04.2021 року серії І-ЖД №652654, видане Лиманським  районним 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м.Одеса).  

Батько неповнолітньої – Іщенко Євген Анатолійович, помер, свідоцтво про смерть 

від 29.10.2021 року серії І-ЖД №668872, видане Доброславським відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану в Одеському районі Одеської області Південного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).  

На даний час неповнолітня  Іщенко Валерія Євгенівна, 20.06.2004  р.н., перебуває 

на тимчасовому влаштуванні (наказ від 02.11.2021 року №115-ОД) у своєї бабусі 

Дровніченко Тетяни Всеволодівни, 27.09.1960 р.н., за адресою: Одеська область, Одеський 

район, с. Фонтанка, вул. Гагаріна, 9.  

На підставі вищевикладеного, відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 56, 57 Цивільного кодексу України, статті 4 Закону 

України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», статей 1, 

3, 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», п.40, п.42 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», виконавчий комітет Фонтанської сільської 

ради Одеського району Одеської області, - 

 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити неповнолітній Іщенко Валерії Євгенівні, 20.06.2004 р.н., статус 

дитини-сироти. 

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

справах дітей Постол К.М. 

 

 

Сільський голова                                /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

    

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ОДЕСЬКОГО  РАЙОНУ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                                                  РІШЕННЯ № 292                            від 22.12.2021 

 

Про призначення керівника комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області 

 

 Керуючись  ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 

Закону України «Основи законодавства України про  охорону здоров′я», Порядком 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу 

охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 

1094, п. 7 Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, 

затвердженого рішенням Фонтанської сільської ради від 06.07.2021 № 241-VІІІ, 

розглянувши подання голови конкурсної комісії на зайняття посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 20.12.2021 

виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області  

ВИРІШИВ: 

1. Призначити МАНДРИКА Юрія Артемовича директором комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на умовах контракту. 

2. Фонтанському сільському голові Крупиці Н.Г. укласти з Мандриком Ю.А. контракт 

строком на п′ять років відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.  

 

Сільський голова                                     /підпис/                              Наталія КРУПИЦЯ 

 

 



№з

/п
Прізвище Ім'я По батькові

Адреса   реєстрації 

(місто.село)
Напрям

Сума 

соціальної 

допомоги 

(грн.)

1 Завишнюк Галина Федорівна с. Олександрівка Дитина війни 1 000,00  

2 Бессараб Дарія Мойсеївна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

3 Бутько Галина Іллівна с. Крижанівка Дитина війни 1 000,00  

4 Бутько Галина Іллівна с. Крижанівка Ювіляр (80р.) 1 000,00  

5 Сталевич Людмила Степанівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

6 Радько Ніна Григорівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

7 Семенова Марія Романівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

8 Вікован Катерина Опанасівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

9 Вікован Катерина Опанасівна с. Фонтанка Ювіляр (91) 2 000,00  

10 Лабунець Галина Федорівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

11 Карапетян Лена Єгішовна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

12 Карапетян Лена Єгішовна с. Фонтанка Ювіляр (85р.) 1 000,00  

13 Ткачук Людмила Кіндратівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

14 Яроцький Павло Захарович с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

15 Патлаченко Клара Павлівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

16 Патлаченко Клара Павлівна с. Фонтанка Ювіляр (85р.) 1 000,00  

17 Щербаченко Іван Олексійович с. Крижанівка Дитина війни 1 000,00  

18 Глушко Віра Петрівна с. Крижанівка Дитина війни 1 000,00  

19 Горбенко Олена Петрівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

20 Рудакова Валентина Миколаївна с. Олександрівка Дитина війни 1 000,00  

21 Прокопова Зінаїда Григорівна с. Олександрівка Дитина війни 1 000,00  

22 Прокопова Зінаїда Григорівна с. Олександрівка Ювіляр (80р.) 1 000,00  

Додаток №1 до рішення виконавчого                                             

комітету № 280  від 22.12.2021



23 Мошненко Едуард Олександрович с. Олександрівка Дитина війни 1 000,00  

24 Староконь Любов Петрівна с. Ліски Дитина війни 1 000,00  

25 Ходак Микола Федорович с. Крижанівка Дитина війни 1 000,00  

26 Нужна Лідія Іванівна с. Крижанівка Дитина війни 1 000,00  

27 Крутоголов Петро Дмитрович с. Крижанівка Дитина війни 1 000,00  

28 Бурейко Марія Петрівна с. Крижанівка Дитина війни 1 000,00  

29 Макарчук Валентина Макарівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

30 Ящук Марія Степанівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

31 Мак Михайлина Йосипівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

32 Алексейко Валентина Іванівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

33 Верещака Валентина Дмитрівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

34 Довбуш Олексій Миронович с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

35 Довбуш Олексій Миронович с. Фонтанка Ювіляр (85р.) 1 000,00  

36 Шпакова Ганна Олександрівна с. Крижанівка Дитина війни 1 000,00  

37 Дергачов Микола Петрович с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

38 Дергачов Микола Петрович с. Фонтанка Ювіляр (80р.) 1 000,00  

39 Колесник Тамара Іллівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

40 Решетова Тамара Дем'янывна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

41 Кланцатий Валентин Васильович с. Нова Дофінівка Дитина війни 1 000,00  

42 Фірцак Галина Іванівна с. Фонтанка Дитина війни 1 000,00  

43 Фірцак Галина Іванівна с. Фонтанка Ювіляр (85р.) 1 000,00  

44 Рогожкіна Неля Георгіївна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

45 Рогожкіна Неля Георгіївна с. Крижанівка Ювіляр (80р.)
1 000,00  

46 Кузьмич Олена Григорівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

47 Морозова Галина Макарівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  



48 Морозова Галина Макарівна с. Фонтанка Ювіляр (90р.)
2 000,00  

49 Загороднюк Зінаїда Григорівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

50 Велков Дмитро Миколайович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

51 Буйволова Ганна Андріївна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

52 Єрьоменко Микола Васильович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

53 Єрьоменко Микола Васильович с. Крижанівка Ювіляр (80р.)
1 000,00  

54 Шабаліна Валентина Миколаївна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

55 Артеменко Анатолій Дмитрович с. Світле Дитина війни
1 000,00  

56 Вдовцова Ніна Василівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

57 Терехова Ганна Миколаївна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

58 Калашинська Любов Василівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

59 Абрамович Катерина  Вікторівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

60 Акіліна Алла Олександрівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

61 Бабенко Ольга Данилівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

62 Бадігон Андрій Іонович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

63 Барановська Марія Платонівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

64 Літвін Тетяна Власівна с. Олександрівка Дитина війни
1 000,00  

65 Білоусова Євгенія Гнатівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

66 Близнюк Анатолій Федорович с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

67 Бовбалан Микола Петрович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

68 Бодюл Ксенія Климівна с. Олександрівка Дитина війни
1 000,00  

69 Боновська Аріса  Станіславівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

70 Бугаєва Галина Олександрівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

71 Веселова Ніна Андріївна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

72 Веселова Ніна Андріївна с. Крижанівка Ювіляр (93р)
2 000,00  



73 Волченко Тетяна Георгіївна с. Олександрівка Дитина війни
1 000,00  

74 Геденко Марія Іванівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

75 Геденко Марія Іванівна с. Фонтанка Ювіляр (85р)
1 000,00  

76 Головльова Надія Іванівна с. Світле Дитина війни
1 000,00  

77 Грек Валерій Михайлович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

78 Губочкін Микола Вікторович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

79 Губочкін Микола Вікторович с. Крижанівка Ювіляр (80р)
1 000,00  

80 Гузік Галина Миколаївна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

81 Гузо Олександра Михайлівна с. Нова Дофінівка Дитина війни
1 000,00  

82 Гусманова Лідія Максимівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

83 Дідорчук Алла Іванівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

84 Діхтяр Віра Федорівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

85 Діхтяр Віра Федорівна с. Фонтанка Ювіляр (85р)
1 000,00  

86 Доля Тамара Миколаївна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

87 Доля Анатолій Єгорович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

88 Дорофеєва Наталія Іванівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

89 Дорофеєва Наталія Іванівна с. Крижанівка Ювіляр (80р)
1 000,00  

90 Дудик Ніна Дмитрівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

91 Жигаліна Леоніда Олександрівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

92 Журавльова Катерина Євгеніївна с. Нова Дофінівка Дитина війни
1 000,00  

93 Кадієвська Ніна Іванівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

94 Кадієвська Ніна Іванівна с. Фонтанка Ювіляр (96р)
2 000,00  

95 Казімір Іван Степанович с. Нова Дофінівка Дитина війни
1 000,00  

96 Казімір Іван Степанович с. Нова Дофінівка Ювіляр (92р.)
2 000,00  

97 Казьмірик Василиса Сафронівна с. Вапнярка Дитина війни
1 000,00  



98 Кішко Іван Савелович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

99 Кішко Іван Савелович с. Крижанівка Ювіляр (80р)
1 000,00  

100 Клюєва Лідія Григорівна с. Ліски Дитина війни
1 000,00  

101 Ковальчук Надія Сафронівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

102 Ковальчук Надія Сафронівна с. Фонтанка Ювіляр (90р)
2 000,00  

103 Коломієць Віктор Олександрович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

104 Коломієць Віктор Олександрович с. Крижанівка Ювіляр (80р)
1 000,00  

105 Косих Зінаїда Сергіївна с. Олександрівка Дитина війни
1 000,00  

106 Косьяненко Ганна Кіндратівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

107 Кузнецова Тамара Петрівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

108 Кулішова Ганна Іванівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

109 Кульчицький Петро Антонович с. Олександрівка Дитина війни
1 000,00  

110 Левша Павло Михайлович с. Ліски Дитина війни
1 000,00  

111 Любинська Ніла Павлівна с. Нова Дофінівка Дитина війни
1 000,00  

112 Любинська Ніла Павлівна с. Нова Дофінівка Ювіляр (80р)
1 000,00  

113 Магда Неллі Георгіївна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

114 Мазурцова Галина Захарівна с. Нова Дофінівка Дитина війни
1 000,00  

115 Мазурцова Галина Захарівна с. Нова Дофінівка Ювіляр (80р)
1 000,00  

116 Мельник Євгенія Іванівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

117 Мешко Христина Петрівна с. Ліски Дитина війни
1 000,00  

118 Мілютіна Людмила Федорівна с. Олександрівка Дитина війни
1 000,00  

119 Музика Галина Мартинівна с. Нова Дофінівка Дитина війни
1 000,00  

120 Назарова Ніла Андріївна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

121 Неустроєва Валентина Юхимівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

122 Неустроєва Валентина Юхимівна с. Фонтанка Ювіляр (90р)
2 000,00  



123 Новосадов Анатолій Іванович с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

124 Овчарук Антоніна Артемівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

125 Овчарук Антоніна Артемівна с. Крижанівка Ювіляр (90р)
2 000,00  

126 Павлюченко Тетяна Семенівна с. Ліски Дитина війни
1 000,00  

127 Павлюченко Тетяна Семенівна с. Ліски Ювіляр (85р)
1 000,00  

128 Палілова Людмила Михайлівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

129 Палілова Людмила Михайлівна с. Фонтанка Ювіляр (80р)
1 000,00  

130 Пірущенко Таїсія Іванівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

131 Полтавець  Катерина Іванівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

132 Поправко Іван Прокопович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

133 Протасова Лілія Миколаївна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

134 Рагулін Олександр Васильович с. Вапнярка Дитина війни
1 000,00  

135 Раздорожна Наталія Кирилівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

136 Сакал Тамара Євгенівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

137 Сербіна Надія Миколаївна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

138 Синіцька Ганна Миколаївна с. Світле Дитина війни
1 000,00  

139 Скрипников Валерій Григорович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

140 Скрипников Валерій Григорович с. Крижанівка Ювіляр (80р)
1 000,00  

141 Смеречинська Ніна Григорівна с. Олександрівка Дитина війни
1 000,00  

142 Созанский Віталій Йосипович с. Вапнярка Дитина війни
1 000,00  

143 Соколенко Валентина Степанівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

144 Соколенко Валентина Степанівна с. Крижанівка Ювіляр (80р)
1 000,00  

145 Солошенко Таїсія Антонівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

146 Степаненко Галина Прокопівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

147 Сторожук Катерина Яківна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  



148 Сторожук Іван Тимофійович с. Олександрівка Дитина війни
1 000,00  

149 Тарасенко Зінаїда Миколаївна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

150 Тарасенко Зінаїда Миколаївна с. Крижанівка Ювіляр (80р)
1 000,00  

151 Топор Галина Григорівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

152 Федорович Володимир Семенович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

153 Федорович Володимир Семенович с. Крижанівка Ювіляр (80р)
1 000,00  

154 Фроліков Анатолій Фролович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

155 Фроліков Анатолій Фролович с. Крижанівка Ювіляр (80р)
1 000,00  

156 Харченко Євгенія Дорофіївна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

157 Харченко Євгенія Дорофіївна с. Фонтанка Ювіляр (85р)
1 000,00  

158 Цехмейстер Софія Арефівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

159 Черноморець Ветта Володимирівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

160 Чернявська Лідія Павлівна с. Нова Дофінівка Дитина війни
1 000,00  

161 Чорна Віра Семенівна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

162 Чупрун Лідія Кирилівна с. Олександрівка Дитина війни
1 000,00  

163 Шалун Валентин Павлович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

164 Шевчук Любов Миколаївна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

165 Шевчук Любов Миколаївна с. Фонтанка Ювіляр (80р)
1 000,00  

166 Шуляк Іван Семенович с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

167 Юзвинська Марія Панасівна с. Олександрівка Дитина війни
1 000,00  

168 Юсипов Микола Федорович с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

169 Стець Марія Дмитрівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

170 Колісніченко Ганна Андріївна с. Крижанівка Дитина війни
1 000,00  

171 Строга Ніла Павлівна с. Олександрівка Дитина війни
1 000,00  

172 Дубровіна Валентина Михайлівна с. Світле Дитина війни
1 000,00  



173 Лопатникова Августа Єгорівна с. Олександрівка Дитина війни
1 000,00  

174 Шванніков Микола Ілліч с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

175 Заморіна Лариса Федорівна с. Фонтанка Дитина війни
1 000,00  

176 Заморіна Лариса Федорівна с. Фонтанка Ювіляр (80р.)
1 000,00  

Сільський голова                                          Наталія КРУПИЦЯ    Наталія КРУПИЦЯ



















№з/

п
Прізвище Ім'я По батькові

Адреса   реєстрації 

(місто.село)

Напрям

Сума 

соціальної 

допомоги 

(грн.)

1 Алябушева Світлана Вікторівна с. Олександрівка

На 

лікування 5 000,00  

2 Белецька Тетяна Василівна с. Фонтанка

На 

лікування 1 000,00  

3 Белецький Павло Анатолійович с. Фонтанка

На 

лікування 1 000,00  

4 Білоблоцький Віктор Олександрович с. Фонтанка

На 

лікування 1 000,00  

5 Бірюкова Ольга Анатоліївна с. Крижанівка

На 

лікування 1 000,00  

6 Бурейко Лідія Миколаївна с. Олександрівка

На 

лікування 3 000,00  

7 Бухтіярова Оксана Володимирівна с. Фонтанка

На 

лікування 3 000,00  

8 Верещака Валентина Дмитрівна с. Фонтанка

На 

лікування 

онкологічн

их хворим 10 000,00  

9 Верещака Олександр Васильович с. Фонтанка

На 

лікування 500,00  
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10 Віноградова Валентина Михайлівна с. Фонтанка

На 

лікування 700,00  

11 Гайванюк Валентин Васильович с. Вапнярка

На 

лікування 1 000,00  

12 Герасимова Ганна Миколаївна с. Фонтанка

На 

лікування 1 000,00  

13 Герасимчук Галина Михайлівна с. Олександрівка

На 

лікування 5 000,00  

14 Гниденко Надія Андріївна с. Олександрівка

На 

лікування 5 000,00  

15 Гончарук Анатолій Миколайович с. Ліски

На 

лікування 5 000,00  

16 Дейнека Ольга Олександрівна с. Крижанівка

На 

лікування 700,00  

17 Доброван Людмила Миколаївна с. Крижанівка

На 

лікування 4 000,00  

18 Доброван Микола Савелійович с. Крижанівка

На 

лікування 3 000,00  

19 Дорошенко Любов Миколаївна с. Крижанівка

На 

лікування 1 000,00  

20 Духно Анатолій Павлович с. Фонтанка

На 

лікування 700,00  



21 Заруцька Єлизавета Кирилівна с. Фонтанка

На 

лікування 3 000,00  

22 Іщук Неля Федорівна с. Фонтанка

На 

лікування 1 000,00  

23 Калетник Тетяна Борисівна с. Фонтанка

На 

лікування 7 000,00  

24 Кейдалюк Лідія Михайлівна с. Фонтанка

На 

лікування 700,00  

25 Коваленко Валентина Володимирівна с. Крижанівка

На 

лікування 1 000,00  

26 Ковальчук Наталія Георгіївна с. Олександрівка

На 

лікування 2 000,00  

27 Козак Ольга Пилипівна с. Фонтанка

На 

лікування 1 000,00  

28 Колесник Тамара Іллівна с. Фонтанка

На 

лікування 700,00  

29 Колеснік Надія Валентинівна с. Фонтанка

На 

лікування 1 000,00  

30 Коржовська Валентина Вікторівна с. Олександрівка

На 

лікування 3 000,00  

31 Котова Тетяна Борисівна с. Фонтанка

На 

лікування 2 000,00  



32 Лаврик Катерина Олександрівна с. Фонтанка

На 

лікування 

онкологічн

их хворим 15 000,00  

33 Лазаренко Уляна Федорівна с. Фонтанка

На 

лікування 700,00  

34 Лакеєв Віталій Олександрович с. Крижанівка

На 

лікування 2 000,00  

35 Легчиліна Катерина Олександрівна с. Світле

На 

лікування 3 000,00  

36 Лелюк Клавдія Іванівна с. Фонтанка

На 

лікування 3 000,00  

37 Лосєв Анатолій Олександрович с. Фонтанка

На 

лікування 2 000,00  

38 Льовушкіна Надія Іванівна с. Фонтанка

На 

лікування 3 000,00  

39 Михайленко Іван Полікарпович с. Олександрівка

На 

лікування 3 000,00  

40 Момренко Леонтій Петрович с. Нова Дофінівка

На 

лікування 1 000,00  

41 Мурисіна Ганна Афанасіївна с. Фонтанка

На 

лікування 700,00  

42 Нагернюк Анатолій Миколайович с. Фонтанка

На 

лікування 

онкологічн

их хворим 10 000,00  



43 Назаренко Олександр Григорович с. Фонтанка

На 

лікування 1 000,00  

44 Насонов Олександр Борисович с. Вапнярка

На 

лікування 3 000,00  

45 Насонова Наталія Григорівна с. Фонтанка

На 

лікування 4 000,00  

46 Неделякі Анна Миколаївна с. Крижанівка

На 

лікування 2 000,00  

47 Новосьолов Олексій Юрійович с. Олександрівка

На 

лікування 2 000,00  

48 Павлова Надія Афанасіївна с. Ліски

На 

лікування 1 000,00  

49 Панченко Тамара Володимирівна с. Крижанівка

На 

лікування 700,00  

50 Пушкач Анастасія Андріївна с. Ліски

На 

лікування 3 000,00  

51 Сапєлко Елеонора Григорівна с. Олександрівка

На 

лікування 5 000,00  

52 Світлична Катерина Петрівна с. Крижанівка

На 

лікування 3 000,00  

53 Семенцова Наталія Вячеславівна с. Фонтанка

На 

лікування 3 000,00  



54 Ситнікова  Галина Семенівна с. Фонтанка

На 

лікування 3 000,00  

55 Склярук Віктор Пилипович с. Фонтанка

На 

лікування 1 000,00  

56 Сльозко Галина Іванівна с. Крижанівка

На 

лікування 1 000,00  

57 Сокольчук Галина Сергіївна с. Крижанівка

На 

лікування 1 000,00  

58 Ткаченко Світлана Дмитрівна с. Крижанівка

На 

лікування 

онкологічн

их хворим 10 000,00  

59 Токарська Валентина Павлівна с. Олександрівка

На 

лікування 5 000,00  

60 Фрейнак Михайло Михайлович с. Олександрівка

На 

лікування 1 000,00  

61 Ханєнко Людмила Павлівна с. Крижанівка

На 

лікування 

онкологічн

их хворим 10 000,00  

62 Харькова Людмила Михайлівна с. Фонтанка

На 

лікування 

онкологічн

их хворим 10 000,00  

63 Христенок Ніна Тимофіївна с. Фонтанка

На 

лікування 1 000,00  

64 Чекаловський Володимир Володимирович с. Фонтанка

На 

лікування 700,00  



65 Чеповик Ольга Євгенівна с. Крижанівка

На 

лікування 3 000,00  

66 Чередніченко Людмила Іванівна с. Ліски

На 

лікування 1 000,00  

67 Читуленко Лариса Олександрівна с. Ліски

На 

лікування 5 000,00  

68 Чорна Тетяна Сергіївна с. Фонтанка

На 

лікування 4 000,00  

69 Чумаченко Олександр Гаврилович с. Фонтанка

На 

лікування 1 500,00  

70 Шаліна Тетяна Олексіївна с. Олександрівка

На 

лікування 3 000,00  

71 Шарандак Марія Дмитрівна с. Фонтанка

На 

лікування 6 000,00  

72 Шуваєва Зінаїда Василівна с. Фонтанка

На 

лікування 2 000,00  

73 Яриш Валентина Миколаївна с. Фонтанка

На 

лікування 7 000,00  

74 Тіховський Володимир Вікторович с. Крижанівка

На 

лікування 2 000,00  

75 Парталоха Анастасія Іванівна с. Крижанівка

На 

лікування 1 000,00  



76 Єрвачова Людмила Василівна с. Крижанівка

На 

лікування 3 000,00  

77 Камков Микола Леонідович с. Крижанівка

На 

лікування 2 000,00  

78 Лук'янова Тамара Василівна с. Крижанівка

На 

лікування 1 000,00  

79 Чуприна Олена Іванівна с. Нова Дофінівка

На 

лікування 1 000,00  

80 Валієва Тетяна Вікторівна с. Крижанівка

На 

лікування 5 000,00  

81 Нагребецький Віктор Сергійович с. Крижанівка

На 

лікування 

онкологічн

их хворим 10 000,00  

82 Мунтян Рузана Миколаївна с. Крижанівка

На 

лікування 1 000,00  

83 Бурмістр Олександра Онисимівна с. Фонтанка

На 

лікування 700,00  

84 Березань Ріва Ісааківна с. Фонтанка

На 

лікування 4 000,00  

85 Павлусенко Тетяна Анатоліївна с. Фонтанка

На 

лікування 4 000,00  

86 Черкевич Олег Миколайович с. Олександрівка

На 

лікування 7 000,00  



87 Катеров Віталій Павлович с. Олександрівка

На 

лікування 1 000,00  

88 Катерова Валентина Дмитрівна с. Олександрівка

На 

лікування 1 000,00  

89 Герасим Ганна Ярославівна с. Нова Дофінівка

На 

лікування 10 000,00  

90 Мудік Олена Василівна с. Олександрівка

На 

лікування 2 000,00  

91 Приходько Віктор Іванович с. Фонтанка

На 

лікування 5 000,00  

92 Федчук Євгенія Миколаївна с. Фонтанка

На 

лікування 700,00  

93 Федчук Сергій Михайович с. Фонтанка

На 

лікування 700,00  

94 Чернега Олексій Петрович с. Фонтанка

На 

лікування 3 000,00  

95 Вялих Вікторія Михайлівна с. Фонтанка

На 

лікування 5 000,00  

96 Беспечанський Володимир Михайлович с. Фонтанка

На 

лікування 

онкологічн

их хворим 10 000,00  

97 Вовк Олексій Іванович с. Фонтанка

На 

лікування 2 000,00  



98 Краевський Віталій Антонович с. Крижанівка

На 

лікування 700,00  

99 Димко Ніна Іванівна с. Фонтанка

На 

лікування 

онкологічн

их хворим 10 000,00  

100 Морозова Галина Макарівна с. Фонтанка

На 

лікування 3 000,00  

101 Костенко Валентина Іванівна с. Нова Дофінівка

На 

лікування 10 000,00  

102 Дудик Юлія Олексіїівна с. Фонтанка

На 

лікування 15 000,00  

103 Мартинюк Володимир Володимимрович с. Вапнярка

На 

лікування 6 000,00  

104 Діянова Олена Олексіївна с. Фонтанка

На 

лікування 5 000,00  

105 Ткач Наталія Миколаївна с. Фонтанка

На 

лікування 

онкологічн

их хворим 10 000,00  

106 Гузюк Яна Олександрівна с. Нова Дофінівка

На 

лікування 

онкологічн

их хворим 15 000,00  

107 Сторожук Вікторія Іванівна с. Олександрівка

На 

лікування 2 000,00  

108 Бойко Станіслав Федорович с. Олександрівка

На 

лікування 3 000,00  



109 Ігнатенко Ірина Петрівна с. Фонтанка

На 

лікування 2 000,00  

110 Запишна Катерина Степанівна с. Фонтанка

На 

лікування 3 000,00  

111 Марущак Віктор Іванович с. Вапнярка

На 

лікування 3 000,00  

112 Васковський Валерій Олександрович с. Олександрівка

На 

лікування 3 000,00  

113 Васковська Галина Єгорівна с. Олександрівка

На 

лікування 3 000,00  

Сільський голова                                          Наталія КРУПИЦЯ    Наталія КРУПИЦЯ



№з

/п Прізвище Ім'я По батькові

Адреса   

реєстрації 

(місто.село) Напрям

Сума 

соціальн

ої 

допомоги 

(грн.)

1 Кісельова Ірина Валентинівна с. Фонтанка

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 5000,00

2 Крівюк Вячеслав Михайлович с. Олександрівка

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 500,00

3 Праваторова Тамара Володимирівна с. Фонтанка

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 1000,00

4 Джарилгасова Олена Віталіївна с. Олександрівка

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 6000,00

5 Єремеєва Христина Василівна с. Фонтанка

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 10000,00

6 Кохненко Світлана Михайлівна с. Крижанівка

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 1000,00

7 Константінова Євгенія Андріївна с. Крижанівка

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 1000,00

8 Подлєсна Ольга Юріївна с. Крижанівка

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 1000,00

9 Бажунаішвілі Наталія Григорівна с. Крижанівка

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 1000,00

10 Щеглова Вікторія Валентина с. Крижанівка

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 1000,00

11 Ширко Світлана Петрівна с. Крижанівка

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 1000,00

Додаток №3 до рішення виконавчого                                             

комітету №280   від 22.12.2021



12 Сидорченко Іннеса Анатоліївна с. Крижанівка

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 3000,00

13 Овченецька Світлана Олександрівна с. Фонтанка

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 4000,00

14 Капурова Інна Петрівна с. Крижанівка

Допомога особам, які 

знаходяться в складних 

життєвих обставинах 5000,00

15 Анищенко Олександра Олександрівна с. Фонтанка

До дня захисту дітей, 

дитина з інвалідністю 1000,00

16 Анищенко Олександра Олександрівна с. Фонтанка

До дня знань, дитина з 

інвалідністю 1000,00

17 Каплуновська Ганна Олексіївна с. Фонтанка

До дня захисту дітей, 

дитина з інвалідністю 1000,00

18 Каплуновська Ганна Олексіївна с. Фонтанка

До дня знань, дитина з 

інвалідністю 1000,00

19 Павлова Ірина Всеволодівна с. Крижанівка

До дня захисту дітей, 

дитина з інвалідністю 1000,00

20 Павлова Ірина Всеволодівна с. Крижанівка

До дня знань, дитина з 

інвалідністю 1000,00

21 Куфенко Світлана Олександрівна с. Крижанівка

До дня захисту дітей, 

багатодітна родина , яка 

виховує дитину інваліда 1600,00

22 Куфенко Світлана Олександрівна с. Крижанівка

До дня знань, 

багатодітна родина , яка 

виховує дитину інваліда 1600,00

23 Нікітіна Валентина Леонідівна с. Світле

до міжнародного дня 

людей з інвалідністю 2000,00

24 Черкасова Олена Іванівна с. Крижанівка

до міжнародного дня 

людей з інвалідністю 2000,00

25 Джарилгасова Олена Віталіївна с. Олександрівка

до міжнародного дня 

людей з інвалідністю 2000,00

26 Багріна Людмила Іванівна с. Крижанівка

до міжнародного дня 

людей з інвалідністю 2000,00

27 Гуменюк Оксана Анатолійївна с. Фонтанка

до міжнародного дня 

людей з інвалідністю 2000,00

28 Бакалюк Олександр Олександрович с. Фонтанка

До дня захисників 

Вітчизни 2000,00

29 Авчінніков Сергій Анатолійович с. Крижанівка

До дня захисників 

Вітчизни 2000,00

30 Кулик Олена Анатоліївна с. Фонтанка

До дня захисників 

Вітчизни 2000,00



31 Алекса Станіслав Васильович с. Фонтанка

До дня захисників 

Вітчизни 2000,00

32 Качан Олег Романович с. Фонтанка

До дня захисників 

Вітчизни 2000,00

33 Мащенко Станіслав Олександрович с. Фонтанка

До дня захисників 

Вітчизни 2000,00

34 Калачова Надія Олександрівна с. Нова Дофінівка при народженні дитини 2000,00

35 Тесля Вікторія Михайлівна с. Крижанівка при народженні дитини 2000,00

36 Караджова Ольга Вікторівна с. Крижанівка при народженні дитини 2000,00

37 Яковлєва Вікторія Михайлівна с. Нова Дофінівка при народженні дитини 2000,00

38 Ульянова Марина Володимирівна с. Крижанівка при народженні дитини 2000,00

39 Заремба Олена Олександрівна с. Олександрівка при народженні дитини 2000,00

40 Кропівка Наталія Олександрівна с. Фонтанка при народженні дитини 2000,00

41 Войтенко Ірина Олександрівна с. Нова Дофінівка при народженні дитини 2000,00

42 Новікова Наталія Володимирівна с. Фонтанка при народженні дитини 2000,00

43 Кравченко Анастасія Михайлівна с. Крижанівка при народженні дитини 2000,00

44 Гриців Наталія Миколаївна с. Олександрівка при народженні дитини 2000,00

45 Кондус Тетяна Миколаївна с. Світле при народженні дитини 2000,00

46 Репко Любов Григорівна с. Фонтанка при народженні дитини 2000,00

47 Коваленко Валентина Василівна с. Вапнярка при народженні дитини 2000,00

48 Семенова Ольга Валеріївна с. Фонтанка при народженні дитини 2000,00

49 Ярошенко Олена Іванівна с. Олександрівка при народженні дитини 2000,00

50 Попова Альона Іванівна с. Крижанівка при народженні дитини 2000,00

51 Старцев Олександр Ілліч с. Крижанівка Учасник бойових дій 1000,00

52 Гончарук Анатолій Миколайович с. Ліски Учасник бойових дій 1000,00

53 Бобін Олександр Віталійович с. Крижанівка Учасник бойових дій 1000,00

54 Верещака Олександр Васильович с. Фонтанка Учасник бойових дій 1000,00

55 Долженчук Петро Павлович с. Нова Дофінівка Учасник бойових дій 1000,00

56 Капустян Олена Миколаївна с. Вапнярка Учасник бойових дій 1000,00

57 Капустян Вячеслав Олексійович с. Вапнярка Учасник бойових дій 1000,00

58 Кланцатий Валентин Васильович с. Нова Дофінівка Учасник бойових дій 1000,00

59 Тілілюк Микола Олексійович с. Вапнярка Учасник бойових дій 1000,00



60 Фадеєв Сергій Михайлович с. Нова Дофінівка Учасник бойових дій 1000,00

Сільський голова                                          Наталія КРУПИЦЯ    Наталія КРУПИЦЯ



№з

/п Прізвище Ім'я По батькові

Адреса   

реєстрації 

(місто.село)

Пільгова 

категорія ПРИМІТКА

1 Іванцок Петро Петрович с. Крижанівка

Допомога 

особам, які 

знаходяться 

в складних 

життєвих 

обставинах

 Відсутні документи підтверджуючі 

складні життєві умови.

2 Кривенчук Андрій Анатолійович с. Ліски

 Вдруге! На 

лікування

Надавалась мат. Допомога на 

лікування згідно рішення Виконкому 

№ 83  від 27.04.2021р. 700грн.

3 Савчинська Марія Іванівна с. Крижанівка

 Втретє! На 

лікування

Надавалась мат. Допомога на 

лікування згідно рішення Виконкому  

№ 83  від 27.04.2021р. 700грн. та 

Виконком №248 від 10.11.2021 - 

5000грн.

4 Сердюк Леонід Панасович с. Фонтанка

 На 

лікування

Не передбачено програмою 

протезування зубів.

5 Рум'янцева Лідія Іванівна с. Фонтанка

Дитина 

війни
померла

6 Белікова Галина Петрівна с. Нова Дофінівка

Дитина 

війни
померла

Сільський голова                                          Наталія КРУПИЦЯ     Наталія КРУПИЦЯ

Додаток №4 до рішення виконавчого                                             

комітету №280   від 22.12.2021





№з/

п

Прізвище Ім'я По батькові Адреса   реєстрації 

(місто.село)

Напрям Сума 

соціальної 

допомоги (грн.)

1 Камнєва Марія Микитівна с. Олександрівка На лікування 5 000,00 

2 Нагорна Надія Анатоліївна с. Фонтанка На лікування 21 000,00 

3 Гусєв В'ячеслав Михайлович с. Олександрівка На лікування 6 000,00 

4 Бригадіна Олена Олександрівна с. Фонтанка На лікування 2 000,00 

5 Семенюк Тетяна Костянтинівна с. Олександрівка На лікування 6 000,00 

Сільський голова                                          Наталія КРУПИЦЯ     

Додаток №5 до рішення виконавчого                                             

комітету №280   від 22.12.2021

Наталія КРУПИЦЯ
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