
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету 

від 04 липня 2018 року 

 

1. Про розподіл обов’язків між членами виконавчого комітету 

Заставнівської міської ради. 
Інформує: Леванін Р.В. – секретар міської ради 

По даному питанню прийнято рішення                                                           №1 

2. Про затвердження перспективного плану роботи виконавчого комітету 

Заставнівської міської ради на ІІ півріччя 2018 року. 
Інформує:  Леванін Р.В. – секретар міської ради 

По даному питанню прийнято рішення                                                           №2 

3. Про надання одноразової матеріальної допомоги  
Інформує:  Леванін Р.В. – секретар міської ради 

По даному питанню прийнято рішення                                                           №3 

4. Про затвердження Положення про адміністративну комісію при 

виконавчому комітеті Заставнівської міської ради та утворення 

адміністративної комісії. 
Інформує: Леванін Р.В. – секретар міської ради  

По даному питанню прийнято рішення                                                           №4 

5. Про утворення опікунської ради та затвердження Положення про 

опікунську раду при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради. 
Інформує:  Леванін Р.В. – секретар міської ради 

По даному питанню прийнято рішення                                                           №5 

6. Про розгляд клопотання МПП «Супутник». 
Інформує:  Леванін Р.В. – секретар міської ради  

По даному питанню прийнято рішення                                                           №6 

7. Про розгляд клопотання ТОВ «Віойл – Зерно». 
Інформує:  Леванін Р.В. – секретар міської ради 

По даному питанню рішення не прийнято                                                           

8. Про затвердження дефектних актів на капітальний ремонт проїжджої 

частини вул.Бажанського в м.Заставна, капітальний ремонт парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва «Заставнівський» в м.Заставна 

Чернівецької області. 
Інформує:  Дробчак С.С. – головний спеціаліст відділу земельного устрою і містобудування 

По даному питанню прийнято рішення                                                           №7 

9. 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 вулиць Грушевського, Нагірна, 

Ювілейна, 400-річчя м.Заставни, Полтавська, Павлюка, Хотинського 

Повстання, Привокзальна, Пушкіна, Кармелюка, Ужгородська, 

Миколайчука, Буковинська, Зелена, Садова, Б.Хельницького, Стрійська, 

28 Червня, Стуса, Рязанська, Івасюка, Миру в м.Заставна, Чернівецької 

області. 
Інформує:  Дробчак С.С. – головний спеціаліст відділу земельного устрою і містобудування 

По даному питанню прийнято рішення                                                           №8 

10. Про присвоєння поштової адреси гаражам (Грещук В.В., Король Л.П., 

Мензак Т.П., безхазяйне майно) 
Інформує:  Леванін Р.В. – секретар міської ради 

По даному питанню прийнято рішення                                                           №9 

11. Про зміну поштової адреси (Шевчук М.М.) 
Інформує:  Леванін Р.В. – секретар міської ради 

По даному питанню прийнято рішення                                                           №10 

12. Розгляд заяв (Фуштей В.В.) 
Інформує:  Леванін Р.В. – секретар міської ради 

По даному питанню прийнято рішення                                                           №11 

13. Про затвердження актів обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню 
Інформує:  Дробчак С.С. – головний спеціаліст відділу земельного устрою і містобудування 

По даному питанню прийнято рішення                                                           №12 

14. Про надання дозволу на розміщення реклами. 
Інформує:  Леванін Р.В. – секретар міської ради  

По даному питанню прийнято рішення                                                           №13 

 

 

 

 


