
 
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л    №  5 

засідання виконавчого комітету   

Заставнівської міської ради 

 

11 травня 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., Кулінкович С.В.,     

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

Репіховський І.Р., Колісник Б.Я.    

                         

Головує:  Радиш В.Й. -  міський голова.                 

                      

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Леванін Р.В. запропонував включити  до порядку денного розгляд наступних 

питань:  

1. Про надання дозволу КП ЗМР «Благоустрій плюс» на демонтаж огорожі 

літньої естради у парку «Заставнівський». 

2. Про присвоєння поштової адреси новозбудованій будівлі - гаражу, який 

розташований у м. Заставна по вул. Рязанській. 

3.  Про присвоєння поштової адреси новозбудованій господарській 

будівлі, яка розташована у м. Заставна по вул. Незалежності. 

 

Вирішили: пропозицію прийнято.  

                              

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про погодження змін до розрахунку витрат на утримання благоустрою у        

м. Заставна на 2018 рік. 

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

міської ради «Благоустрій плюс».  

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 



2. Про надання дозволу на розміщення  реклами. 

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

містобудування міської ради.  

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 

3. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості на 

капітальний ремонт доріжок в 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). 

 

 

4. Про розгляд заяви Гуцола А.І. 

Інформує:  Ткач А.В. – провідний спеціаліст-юрисконсульт відділу правової та 

організаційної роботи  міської ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 

5. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку, який належить 

Зваричу В.І. 

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

 

6. Про надання одноразової матеріальної допомоги учаснику АТО 

Чередюку Я.В. 

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

7. Про надання дозволу КП ЗМР «Благоустрій плюс» на демонтаж огорожі 

літньої естради у парку «Заставнівський». 

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 



8. Про затвердження плану заходів щодо святкування у м. Заставна Дня 

міста.  

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: рішення прийнято (додається). 

 

9. Про присвоєння поштової адреси новозбудованій будівлі -гаражу, який 

розташований у м. Заставна по вул. Рязанській. 

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: винести дане питання на доопрацювання. 

 

10. Про присвоєння поштової адреси новозбудованій господарській будівлі, 

якай розташована у м. Заставна по вул. Незалежності. 

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

виконавчих органів  ради. 

 

Вирішили: винести дане питання на доопрацювання. 

 

 

 

           

 


