
ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л   

11 січня 2021 року                                                              смт. Лиманське 
 

 

Головував:  Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лимананської селищної ради. 

 

Секретар:  Нікулеско І. В. –  керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Лиманської 

селищної ради. 

 
Присутні члени виконкому:  Фурдуй А.В., Городніченко С.В., Мурзіна Т.А., Тегляєв А.В., 
Бєлоус М.В., Духніцька О.А., Зяблов О.М., Іванова Л.Ю., Логіна А.С.,  Маламан І.Г., 
Науменко М.А.,  Нєнов Г.Д.,  Погорєлова Г.П., Тенінгольц С.Я.,  Саульченко М.В.,  
Чорба М.М., Левицький А.П., Базарна В.І. 
 
Відсутні члени виконкому:  Білокур А.В., Кузьмичева  Т.Ю., Луб П.М. 
 
Присутні на виконкомі: Ситнікова Н.В. – завідуюча ДНЗ "Сонячна  гронка" с. Кучурган   
Роздільнянського району Одеської області, Мевцова Н.І. – завідуюча ДНЗ "Колосок" с. 
Щербанка  Роздільнянського району Одеської області, Кучуренко С.А. – завідуюча ДНЗ 
"Малятко" смт. Лиманське  Роздільнянського району Одеської області. 
 

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

1. Про  тимчасове припинення прийому дітей до дошкільних  навчальних  закладів: 

ДНЗ №2 загального розвитку "Малятко"смт. Лиманське  Роздільнянського району Одеської 

області, ДНЗ загального розвитку "Колосок" с. Щербанка  Роздільнянського району Одеської 

області,  ДНЗ загального розвитку "Сонячна  Гронка" с. Кучурган   

Роздільнянського району Одеської області, на період  проведення тендерної процедури  

та  укладання  договору з постачання газу. 

2. Про передачу продуктів харчування. 

3. Про утворення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

та затвердження  Положення про комісію з питань техногенно – екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Лиманської селищної ради. 

4. Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди - торгівельного павільйону 

для провадження підприємницької діяльності ФОП Констандогло Є.І. 

 

Доповідає: по всім  питанням – голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради  

В.В. Бакланов. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про  тимчасове припинення прийому дітей до дошкільних  навчальних  

закладів: ДНЗ №2 загального розвитку "Малятко"смт. Лиманське  Роздільнянського району 

Одеської області, ДНЗ загального розвитку "Колосок" с. Щербанка  Роздільнянського району 

Одеської області,  ДНЗ загального розвитку "Сонячна  Гронка" с. Кучурган  

Роздільнянського району Одеської області, на період  проведення тендерної процедури та  

укладання  договору з постачання газу. 

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради .  

Виспупила: Мурзіна Т.А. – заступник Лиманського селищного голови з юридичних питань 

та організаційно-кадрової роботи виконавчих органів  ради пропонувала заробітну плату 

працівникам ДНЗ здійснювати згідно чинного законодавства. 

 



Виступила: Ситнікова Н.В. – завідуюча ДНЗ загального розвитку "Сонячна  Гронка" 

с. Кучурган  доповіла, що на кожний день розробляються  індивідуальні плани роботи, 

накази по дитячому навчальному закладу.    

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення №1 додається. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про передачу продуктів харчування. 

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради . 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 2 додається. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про утворення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій та затвердження  Положення про комісію з питань техногенно – 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Лиманської селищної ради. 

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради . 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 3 додається. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди - торгівельного 

павільйону для провадження підприємницької діяльності ФОП Констандогло Є.І. 

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради. 

Заява гр. Констандогло Є.І. 

Виступив:  Констандогло Андрій Олександрович -  уповноважений представник  ФОП 

Констандогло Євгенії Іванівни, установе бордюрне огородження, тротуарну плитку.  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення №4 додається. 

 

 

 

 

Голова  виконавчого комітету  

Лиманської селищної ради                                                                                    В.В.Бакланов  

 

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету  

Лиманської селищної ради                                                І.В. Нікулеско         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

11 січня 2021 року                            № 1/21-СР                                смт. Лиманське 

 

Про  тимчасове припинення прийому дітей до  

дошкільних  навчальних  закладів: 

ДНЗ №2 загального розвитку "Малятко" 

смт. Лиманське  Роздільнянського району Одеської області,  

ДНЗ загального розвитку "Колосок" с. Щербанка   

Роздільнянського району Одеської області,   

ДНЗ загального розвитку "Сонячна  Гронка" с. Кучурган   

Роздільнянського району Одеської області, 

на період  проведення тендерної процедури  

та  укладання  договору з постачання газу 

 

 

     У зв'язку з  відсутністю договору з постачання газу та  керуючись  ст.ст. 32, 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Лиманської селищної ради   

ВИРІШИВ: 

 

     1. З 11 січня 2021 року тимчасово припинити прийом дітей до дошкільних  навчальних  

закладів: 

1.1.  ДНЗ №2 загального розвитку "Малятко" смт. Лиманське  Роздільнянського району 

Одеської області,  

1.2.  ДНЗ загального розвитку "Колосок" с. Щербанка  Роздільнянського району Одеської 

області,  

1.3.  ДНЗ загального розвитку "Сонячна  Гронка"  с. Кучурган  Роздільнянського району 

Одеської області, на період  проведення тендерної процедури та  укладання  договору з 

постачання газу. 

     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  виконком Лиманської селищної 

ради. 

 

 

 

Голова виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради                                                                        В.В.Бакланов 

 

 

                                                              

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

   

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

11 січня 2021 року                            № 2/21-СР                                смт. Лиманське 

   

Про передачу продуктів харчування 

 

Відповідно до підпункту «а» пункту 1 статті 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 

2010 року № 1202 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в державному секторі»,   з метою ефективного використання продуктів харчування, 

закуплених за бюджетні кошти, виконавчий комітет Лиманської селищної  ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати згоду на передачу з балансу дошкільного навчального закладу «Колосок»  

с. Щербанка  (Мевцова Н.І.) продуктів харчування, невикористаних закладами дошкільної 

освіти  на баланс дошкільний навчальний заклад №1 загального розвитку  смт. Лиманське  

(Наумчук Г.С.) на загальну суму 3045,74 грн, на безоплатній основі, згідно з додатком 1. 

2.  Передачу продуктів харчування оформити актом приймання- передачі. 

3. Особам відповідальним за ведення бухгалтерського обліку внести відповідні зміни. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного  голови з 

питань виконавчий органів Тегляєва А.В. 

 

 

 

 

Голова  виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради                                      Бакланов В.В. 



 
 
 

 

Додаток №1 

 

ПЕРЕЛІК 

продуктів харчування дошкільного навчального закладу «Колосок» с. Щербанка, що 

підлягають передачі до  дошкільний навчальний заклад №1 загального розвитку 

 смт. Лиманське 
  

№ з/п Найменування 

одиниця 

виміру кількість 

Ціна, 

грн 

Сума, 

грн 

1 

Риба 

с/морожена, хек, 

кг кг 8 85,00 680,00 

2 Масло вершкове  кг 1,26 236,70 298,24 

3 Яйца шт 36 3,25 117,00 

4 Молоко свіже  л 45,9 26,20 1202,58 

5 Сметана кг 0,7 74,50 52,15 

6 Сир твердий кг 0,77 230,00 177,10 

7 Капуста кг 11,625 7,25 84,28 

8 Цибуля кг 5 7,00 35,00 

9 Морква кг 6,2 5,75 35,65 

10 Буряк кг 4,245 5,75 24,40 

11 Сік л 8 18,00 144,00 

12 Хліб білий кг 4,5 18,90 85,05 

13 Хліб сірий кг 4,2 18,60 78,12 

14 Дріжді, кг кг 0,088 365,65 32,17 

      Всього   3045,74 
 
  
  
  
  
 
  

Керуюча справами (секретар) виконкому                                     І. Нікулеско 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

11 січня  2021 року                            № 3/21-СР                                смт. Лиманське 

 

Про утворення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій та затвердження  

Положення про комісію з питань техногенно – екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Лиманської селищної ради 

 

      На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 року №18 «Про 

Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», 

на підставі статей 6, 19 Кодексу цивільного захисту України, статті 38 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України 

від 17.06.2015  № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», з метою 

реалізації заходів цивільного захисту населення і протидії надзвичайним ситуаціям, 

виконавчий комітет  Лиманської селищної ради 

ВИРІШИВ: 

 

    1.Утворити комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Лиманської селищної  ради (додаток 1). 

 

2. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Лиманської селищної ради  (додаток 2). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову  В.В.Бакланова. 

 

 

 

 

Голова виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради                                                                        В.В.Бакланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішенням виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради 

 від 11.01.2021 р.  № 3  

 

 

СКЛАД 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Лиманської селищної ради  

 

Голова комісії: 

Бакланов Віктор Васильович  -  Лиманський селищний голова; 

 

Заступник голови комісії: 

Тегляєв Андрій Вікторович -  заступник селищного голови  з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

 

Секретар комісії: 

Бондар Алла Вікторівна – спеціаліст селищної ради; 

 

Члени комісії: 

- Городніченко  Світлана Василівна – заступник селищного голови з фінансово-

економічних питань; 

- Саульченко Микола Вікторович – староста  Степового старостинського округу; 

- Чорба Микола Миколайович – староста  Виноградівського старостинського округу; 

- Левицький Анатолій Павлович – староста  Кучурганського старостинського округу; 

- Базарна Валентина Іванівна – староста  Щербанського старостинського округу; 

- Духніцька Ольга Андріївна – фельдшер екстреної медичної допомоги; 

- Михайлюк Лариса Василівна – інший фахівець в галузі управління – інспектор ВОС 

- Шаклов Дмитро Олександрович – директор КП "Кучурганський водограй"; 

- Мельник Ольга Володмимирівна – в.о. Директора КП "Лиманкомунсервіс"; 

- Чорний Руслан Васильович – ДОП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області 

капітан поліції; 

- Нєнов Геннадій Дмитрович – майстер Лиманської дільниці Роздільнянського УЕГГ. 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) виконкому                                            І.В.Нікулеско 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                        

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

11 січня 2021 року                          №4/21-СР                                смт. Лиманське 

 

Про надання дозволу на 

розміщення тимчасової споруди -торгівельного павільйону 

для провадження підприємницької діяльності  

ФОП  Констандогло Є.І. 

 

      Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця  Констандогло Євгенії Іванівни  про 

надання дозволу на розміщення тимчасової споруди - торгівельного павільйону для 

провадження підприємницької діяльності  в с. Кучурган, на перехресті вул. Гагаріна  та  

вул. Одеська з північного боку траси Одеса-Кишинів, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 25, ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244 «Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»,  

виконавчий комітет Лиманської селищної ради   

ВИРІШИВ: 

 

     1. Надати дозвіл ФОП  Констандогло Євгенії Іванівні на розміщення тимчасової 

споруди - торгівельного павільйону для провадження підприємницької діяльності,  на 

наданій  їй, згідно Договору особистого строкового сервітуту, на праві обмеженого 

користування чужою земельною ділянкою площею 24 кв.м,  що розташована  на 

перехресті вул. Гагаріна  та  вул. Одеська  з північного боку траси Одеса-Кишинів, с. 

Кучурган,  Роздільнянського району Одеської області.  

     2. Рекомендувати фізичній особі-підприємцю Констандогло Євгенії Іванівні: 

2.1.  виготовити  паспорт прив’язки тимчасової споруди - торгівельного павільйону у 

відділі архітектури та  містобудування  Роздільнянської РДА; 

2.2. встановити тимчасову споруду - торгівельний павільйон  згідно з паспортом 

прив’язки. 

      3. Доручити Лиманському селищному голові укласти додаткову угоду до Договору 

особистого строкового сервітуту  на той самий період та на тих самих умовах.  

      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника селищного голови  

з питань діяльності виконавчих органів ради А.В.Тегляєва. 

 

 

Голова виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради                                                            В.В.Бакланов 



 


