
 
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л    №  4 

засідання виконавчого комітету   

Заставнівської міської ради 

 

 

25 квітня 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., Бурдейний Ю.І., Гулько М.М., Василевия Я.Ф., 

Романський В.В., Чуньківська Г.М., Ковалик В.І., Штефюк М.В.    

  

                             

Головує:  Радиш В.Й. -  міський голова.  

                      

                         

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Леванін Р.В. повідомив членів виконкому про те, що надійшли додаткові заяви 

та проекти рішень, які  запропонував включити  до порядку денного:  

1. Про присвоєння поштової адреси очисним будівлям та спорудам 

комунального підприємства.   

2. Про присвоєння поштової адреси будівлі по вулиці Українській 10А. 

3. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного розрахунку 

вартості поточного ремонту вулиць Грушевського, Буковинська, Надрічна, 

І.Франка,  Зелена, 28 Червня, Садова, Полуботка, Дорошенка, П.Орлика, 

Огієнка,  пров. Сарани, Б. Хмельницького,  400-річчя м. Заставна, Миру, 

Павлюка, Січових Стрільців, Буковинське Віче, Полтавська, Нагірна, 

Кармелюка, Ярошинської, Ужгородська, Королькова, Пушкіна, Привокзальна, 

Транспортна, Шеленка,  дорога на сміттєзвалище у м. Заставна Чернівецької 

області. 

4. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного розрахунку 

вартості поточного ремонту вулиці В. Турецького у м. Заставна  Чернівецької 

області. 

5. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного розрахунку 

вартості поточного ремонту вулиць Гагаріна, Д. Галицького у м. Заставна 



Чернівецької області. 

6. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного розрахунку  

вартості поточного ремонту вулиць В. Чорновола, М. Коцюбинського,  Л.     

Кобилиці, Січових Стрільців, Рязанська, І пров. М. Грушевського у м. Заставна 

Чернівецької області. 

7. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного розрахунку 

вартості поточного ремонту вулиці  Незалежності у м. Заставна Чернівецької 

області. 

8. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного розрахунку 

вартості поточного ремонту вулиці Бажанського у м. Заставна Чернівецької 

області. 

9. Про затвердження дефектного акту на капітальний ремонт  доріжок у парку–

пам’ятці садово-паркового мистецтва «Заставнівський» у м. Заставна 

Чернівецької області. 
 

Вирішили: пропозицію прийнято.  

                              

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

   

1. Про розгляд заяви Гаврилюк М.І.  

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

2. Про затвердження тарифів за користування житлом (квартирної плати) 

та за утримання житла  1 квадратного метра загальної площі. 

Інформує: Грушецький В.П. - начальник КП «Заставнівське ЖЕУТВЗ». 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

3. Про присвоєння поштової адреси об’єктам безхазяйного нерухомого майна. 

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

містобудування міської ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

4. Про присвоєння поштової адреси очисним будівлям та спорудам 

комунального підприємства.   

Інформує: Грушецький В.П. - начальник КП «Заставнівське ЖЕУТВЗ». 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається).  

 

 



5. Про присвоєння поштової адреси будівлі по вулиці Українській 10А. 

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: розглянувши заяву Зварича В.І. щодо присвоєння поштової адреси 

по вулиці Українській 10А, члени виконкому вирішили винести дане питання 

на  доопрацювання. 

 

6. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного 

розрахунку вартості поточного ремонту вулиць Грушевського, 

Буковинська, Надрічна, І.Франка,  Зелена, 28 Червня, Садова, Полуботка, 

Дорошенка, П. Орлика, Огієнка,  пров. Сарани, Б. Хмельницького,  400-

річчя м. Заставна, Миру, Павлюка, Січових Стрільців, Буковинське Віче, 

Полтавська, Нагірна, Кармелюка, Ярошинської, Ужгородська, 

Королькова, Пушкіна, Привокзальна, Транспортна, Шеленка,  дорога на 

сміттєзвалище у м. Заставна Чернівецької області. 

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

містобудування міської ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

7. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного 

розрахунку вартості поточного ремонту вулиці В. Турецького у м. Заставна  

Чернівецької області. 

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

містобудування міської ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

8. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного 

розрахунку вартості поточного ремонту вулиць Гагаріна, Д. Галицького у 

м. Заставна Чернівецької області. 

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 поточного ремонту вулиць В. Чорновола, М. 

Коцюбинського,  Л.     Кобилиці, Січових Стрільців, Рязанська, І пров. М. 

Грушевського у м. Заставна Чернівецької області. 

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

містобудування міської ради. 

 



Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

10.  Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного 

розрахунку вартості поточного ремонту вулиці  Незалежності у м. Заставна 

Чернівецької області. 

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

містобудування міської ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 
 

11.  Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного 

розрахунку вартості поточного ремонту вулиці Бажанського у м. Заставна 

Чернівецької області. 

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

містобудування міської ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

12. Про затвердження дефектного акту на капітальний ремонт  доріжок у 

парку–пам’ятці садово-паркового мистецтва «Заставнівський» у                

м. Заставна Чернівецької області. 

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

містобудування міської ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

13. Про надання одноразової матеріальної допомоги. 

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

виконавчих органів  ради. 
                                                     

Вирішили: рішення прийнято із внесеними змінами (додається). 

 

 

 

           


