
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/1 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Грушевського в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Грушевського в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 



вул.Грушевського в м.Заставна, Чернівецької області. 

3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Грушевського в м.Заставна, Чернівецької області в 

сумі 190000,00 грн. (сто дев’яносто тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/2 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Нагірна в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Нагірна в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 



вул.Нагірна в м.Заставна, Чернівецької області. 

3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Нагірна в м.Заставна, Чернівецької області в сумі 

70000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/3 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Ювілейна в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Ювілейна в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Ювілейна в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Ювілейна в м.Заставна, Чернівецької області в сумі 

51000,00 грн. (п’ятдесят одна тисяча гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/4 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.400-річчя м.Заставни в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.400-річчя м.Заставни в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття вул.400-

річчя м.Заставни в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.400-річчя м.Заставни в м.Заставна, Чернівецької 

області в сумі 78000,00 грн. (сімдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/5 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Полтавська в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Полтавська в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Полтавська в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Полтавська в м.Заставна, Чернівецької області в сумі 

78000,00 грн. (сімдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/6 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Павлюка в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Павлюка в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Павлюка в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Павлюка в м.Заставна, Чернівецької області в сумі 

64000,00 грн. (шістдесят чотири тисячі гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/7 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Хотинського Повстання  

в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Хотинського Повстання в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 



вул.Хотинського Повстання в м.Заставна, Чернівецької області. 

3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Хотинського Повстання в м.Заставна, Чернівецької 

області в сумі 60000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/8 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Привокзальна в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Привокзальна в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Привокзальна в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Привокзальна в м.Заставна, Чернівецької області в 

сумі 60000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/9 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Пушкіна в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Пушкіна в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Пушкіна в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Пушкіна в м.Заставна, Чернівецької області в сумі 

60000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/10 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Кармелюка в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Кармелюка в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Кармелюка в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Кармелюка в м.Заставна, Чернівецької області в сумі 

55000,00 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/11 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Миколайчука в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Миколайчука в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Миколайчука в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Миколайчука в м.Заставна, Чернівецької області в 

сумі 55000,00 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/12 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Ужгородська в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Ужгородська в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Ужгородська в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Ужгородська в м.Заставна, Чернівецької області в 

сумі 55000,00 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/13 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Буковинська в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Буковинська в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Буковинська в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Буковинська в м.Заставна, Чернівецької області в 

сумі 51000,00 грн. (п’ятдесят одна тисяча гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/14 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Зелена в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Зелена в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Зелена в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Зелена в м.Заставна, Чернівецької області в сумі 

51000,00 грн. (п’ятдесят одна тисяча гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/15 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Садова в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Садова в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Садова в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Садова в м.Заставна, Чернівецької області в сумі 

51000,00 грн. (п’ятдесят одна тисяча гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/16 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Б.Хмельницького в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Б.Хмельницького в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Б.Хмельницького в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Б.Хмельницького в м.Заставна, Чернівецької області 

в сумі 51000,00 грн. (п’ятдесят одна тисяча гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/17 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Стрійська в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Стрійська в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Стрійська в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Стрійська в м.Заставна, Чернівецької області в сумі 

48000,00 грн. (сорок вісім тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/18 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.28 Червня в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.28 Червня в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття вул.28 

Червня в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.28 Червня в м.Заставна, Чернівецької області в сумі 

48000,00 грн. (сорок вісім тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/19 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Стуса в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Стуса в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Стуса в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Стуса в м.Заставна, Чернівецької області в сумі 

48000,00 грн. (сорок вісім тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/20 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Рязанська в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Рязанська в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Рязанська в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Рязанська в м.Заставна, Чернівецької області в сумі 

50000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/21 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Івасюка в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Івасюка в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Івасюка в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Івасюка в м.Заставна, Чернівецької області в сумі 

50000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8/22 

від 04 липня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження акту обстеження, дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

аварійно-відбудовних робіт (поточного ремонту)  

з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією,  

яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього 

покриття вул.Миру в м.Заставна, Чернівецької області 

  

 Заслухавши інформацію голови комісії міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – секретаря ради 

Леваніна Р.В. про збитки, нанесені надзвичайною ситуацією природного 

характеру 28-29 червня 2018 року на території міста Заставни та необхідність 

затвердження актів обстеження, дефектних актів та зведених кошторисних 

розрахунків вартості аварійно-відбудовних робіт, відповідно до наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№154 від 23.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України  від 

29.03.2002 року №415 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт обстеження збитків, нанесених дорожньому покриттю 

вул.Миру в м.Заставна, Чернівецької області. 

2. Затвердити дефектний акт на аварійно-відбудовні роботи (поточний 

ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків надзвичайною ситуацією, яка 

виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню дорожнього покриття 

вул.Миру в м.Заставна, Чернівецької області. 



3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості аварійно-

відбудовних робіт (поточний ремонт) з ліквідації наслідків нанесених збитків 

надзвичайною ситуацією, яка виникла 28-29 червня 2018 року по відновленню 

дорожнього покриття вул.Миру в м.Заставна, Чернівецької області в сумі 

64000,00 грн. (шістдесят чотири тисячі гривень 00 коп.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

– секретаря ради Леваніна Р.В. 

 

 


