
 
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л    №  3 

засідання виконавчого комітету   

Заставнівської міської ради 

 

 

03 квітня  2018 року                                                                              м. Заставна 

16.00  год.                

 

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

Павчак М.М., Буйновська С.Я., Бурдейний Ю.І., Гулько М.М., Стасюк І.І., 

Кулінкович С.В., Романський В.В.,  Колісник Б.Я., Семенюк Л.О.  

                              

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 погодження  режиму роботи продуктового магазину «Смак». 

2. Про погодження  режиму роботи магазину «Текстиль плюс». 

3. Про погодження  режиму роботи магазину «Світ вікон та дверей». 

4. Розгляд додаткових заяв про надання одноразової матеріальної допомоги. 

 

 

Вирішили: пропозицію прийнято.  

                             

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

  

 

1. Про погодження змін до розрахунку витрат на утримання благоустрою 

в   м. Заставна на 2018 рік. 

Інформує: Лисюк М.О. – бухгалтер комунального підприємства Заставнівської 

міської ради «Благоустрій плюс». 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 



 

2. Про присвоєння поштової адреси садовому будинку. 

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 

3. Про присвоєння поштової адреси. 

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 

4. Про затвердження актів обстеження зелених насаджень (дерев, 

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

м. Заставна. 

Інформує:  Дробчак С.С. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 

5. Про порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня» багатодітній гр. Боднарюк Т.В., яка народила та виховала 

шестеро дітей. 

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 

6. Про взяття на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення 

житлових умов. 

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 

7. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного 

розрахунку вартості поточного ремонту вул. В. Турецького в м. Заставна 

Чернівецької області. 



Інформує:  Дробчак С.С. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 

8. Про тимчасове перекриття дорожнього руху по вул. Ювілейна в             

м. Заставна. 

Інформує:  Дробчак С.С. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 

9. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного   

розрахунку вартості капітального ремонту першого поверху приміщення 

(вбиралень та зали) Заставнівської міської ради, розташованого за 

адресою: вул. Гагаріна, 9 в  м. Заставна Чернівецької області. 
Інформує:  Дробчак С.С. – головний спеціаліст відділу земельного устрою та 

містобудування міської ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 

10.  Про погодження  режиму роботи (продуктовий магазин «Смак»). 

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 

11.  Про погодження  режиму роботи (магазин «Текстиль плюс»). 

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 

12.  Про погодження  режиму роботи (магазин «Світ вікон та дверей»). 

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 



13.  Про надання одноразової матеріальної допомоги. 

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

виконавчих органів  ради. 

  

 

Виконавчий комітет розглянув додаткові заяви жителів м. Заставна, а саме:  

Довбенчук Т.І., Вакіша В.П., Гаврилюк О.Д. та вирішив надати одноразову 

матеріальну допомогу Довбенчук Т.І. – 300 гривень, Вакішу В.П. – 500 гривень, 

Гаврилюк О.Д. – 2000 гривень.    

 

Вирішили: рішення прийнято із внесеними змінами (додається). 

 

 

 


