
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л    №  2 

засідання виконавчого комітету   

Заставнівської міської ради 

 

01 березня  2018 року                                                                              м. Заставна 

15.00  год.                

 

 

 

Присутні члени виконкому: Радиш В.Й., Леванін Р.В., Романець Н.І., 

Павчак М.М., Буйновська С.Я., Гулько М.М., Стасюк І.І., Кулінкович С.В., 

Романський В.В.,  Чуньківська Г.М., Колісник Б.Я., Штефюк М.В.  

 

                                      

Головує:  Радиш В.Й. -  міський голова.  

                                              

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Леванін Р.В. запропонував включити до порядку денного наступні питання:  

 

1. Про надання дозволу на  проїзд та зупинку транспортним засобам, що 

працюють на Заставнівське ЖЕУТВЗ, в зоні заборонних знаків. 

2.  Розгляд заяви Страдецької Н.С. 

3.  Розгляд заяви Борденюк О.І. 

4. Про надання дозволу на проживання в кімнаті гуртожитку по вул. 

Гагаріна,2 Стадник Лілії Олександрівні. 

5.  Різне. 

Вирішили: пропозицію прийнято.  

                             

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

  

1. Про роботу виконавчого комітету міської ради з листами, заявами, 

скаргами громадян м. Заставна та заходи щодо її вдосконалення.  

Інформує:  Леванін Р.В. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 



 

2. Про затвердження Положення про відділ земельного устрою та 

містобудування Заставнівської міської ради.  

Інформує:  Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

3. Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті  

міської ради. 

Інформує:  Клим О.І. – начальник відділу правової та організаційної роботи 

міської ради. 

                                                    

  Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

4. Про зміну адреси земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд. 

Інформує: Сандуляк М.В. – начальник відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

                                                      

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

   

5.  Про розгляд заяви Клиновської Л.С. 

Інформує: Леванін Р.В. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  ради. 

                                                      

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

6. Про порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання 

України «Мати-героїня» багатодітній гр. Поліщук Т.Ю., яка 

народила та виховала п’ятьох дітей. 

Інформує: Романець Н.І. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  ради. 

                                                      

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

7. Про визнання квартиронаймачем Онищенко Г.Г. 

Інформує:  Клим О.І. – начальник відділу правової та організаційної роботи 

міської ради. 

                                                     

 Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 

 



8. Про визнання квартиронаймачем Попелюк Г.В.   

Інформує: Інформує:  Клим О.І. – начальник відділу правової та 

організаційної роботи міської ради. 

                                                                                          

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

9. Про надання дозволу на монтаж комерційних вузлів обліку 

теплової енергії в приміщеннях Заставніських ДНЗ №1 та ДНЗ №3. 

Інформує: Павчак В.Р. – головний спеціаліст земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

                                                     

 Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

10.  Про надання дозволу на демонтаж аварійних ділянок з пожежними 

гідрантами на відрізках водопровідних мереж по вул. Бажанського. 

Інформує: Павчак В.Р. – головний спеціаліст земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

                                                      

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

11.  Про затвердження актів обстеження зелених   насаджень (дерев, 

чагарників, газонів, квітників), що підлягають видаленню, на 

території м. Заставна. 

   Інформує:  Леванін Р.В. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  ради. 

                                                    

  Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

12.  Про надання дозволу на  проїзд та зупинку транспортним засобам, 

що працюють на Заставнівське ЖЕУТВЗ, в зоні заборонних знаків. 

Інформує: Леванін Р.В. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  ради. 

                                                    

  Вирішили: рішення прийнято (додається). 

  

13.  Розгляд заяви Страдецької Н.С. 

Інформує: Леванін Р.В. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: відправити на доопрацювання заяву завідувача ЦРА № 21 

Страдецької Н.С. щодо присвоєння поштової адреси нежитловим приміщенням 

аптечного закладу та господарським спорудам (гаражі, склади), що знаходяться 

за адресою: м. Заставна вул. Незалежності, 96, які перебувають на балансі 



Заставнівської центральної районної аптеки № 21 у зв’язку із відсутністю усіх 

необхідних документів, зокрема свідоцтва на право власності  аптеки. 

                                                                    

14.  Розгляд заяви Борденюк О.І. 

Інформує: Леванін Р.В. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: відмовити приватному підприємцю Борденюк О.І. у наданні 

дозволу на зупинку транспортних засобів для вигрузки товару біля магазину 

«Меркурій» за адресою: м. Заставна вул. Чорновола, 19/3 з метою забезпечення 

правил дорожнього руху.   

 

15.  Про надання дозволу на  проживання в кімнаті гуртожитку по вул. 

Гагаріна,2 Стадник Лілії Олександрівні. 
Інформує: Леванін Р.В. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  ради. 

                                                      

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

16. Про надання одноразової матеріальної допомоги. 

   Інформує:  Леванін Р.В. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  ради. 

                                                   

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

Різне. 

Виступив Леванін Р.В., який повідомив про те, що на адресу міської ради 

надійшло анонімне письмове звернення щодо закриття гральних автоматів 

«Національна лотерея». Оскільки згідно Закону України «Про зверненя 

громадян» у зверненні не було зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце 

проживання громадянина, не підписано із зазначенням дати, таке звернення  

визнається анонімним і розгляду не підлягає.  

 

 

 

 

Міський голова                                                  Радиш В.Й. 


