
 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ
         09 лютого  2018 року.    
      смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий –селищний голова Шаповалов О.М.
Члени  виконкому  :  Білозор  Т.П.,  Бєгліца  І.Ф,  Крамаренко   М.В.,
Мількович В.М.,    Кухтик Л.Г.,   Іванова Н.В.,  Пильо Ю.М.,  Кузьмін В.С.,
Синюк Ю.М
    Запрошені:
Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної ради,
Радченко А.М., директор ТОВ « Воскресенське»
Сакун О.В., начальник юридичного відділу - юрисконсульт

  І. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення «Про здійснення функцій  
посадовою  особою,  уповноваженою  виконавчим комітетом 
Воскресенської  селищної  ради на  складання протоколів про 
адміністративні правопорушення за недотримання «Правил 
благоустрою,  дотримання  чистоти  та  громадського  порядку 
в населених пунктів Воскресенської  селищної ради.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради запропонувала присутнім
проект  Положення  «Про  здійснення  функцій   посадовою   особою,
уповноваженою  виконавчим  комітетом  Воскресенської  селищної  ради  на
складання протоколів про адміністративні правопорушення за недотримання
«Правил  благоустрою,  дотримання  чистоти  та  громадського  порядку в
населених  пунктів  Воскресенської   селищної  ради» з  відповідними
додатками.
ВИСТУПИЛИ:  Шаповалов  О.М.,  селищний  голова  розповів  про  те,  що
рішенням сесії селищної ради затверджено Правила благоустрою населених
пунктів,  проведено  роботу  щодо  організації  централізованого  вивезення
побутового сміття в смт Воскресенське та с.Горохівка . На сьогоднішній день
проводиться робота щодо укладення договорів на вивіз сміття. Запропонував
на  чергову  сесію  селищної  ради  підготувати  інформацію  про  проведену
роботу з благоустрою населених пунктів за період 2017-2018 роки.
          Заперечень від членів виконкому не надходило. Білозор Т.П, секретар
виконкому запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 10 додається .



    
   ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  складу  опікунської  ради  при
виконавчому  комітеті  Воскресенської  селищної  ради,  Положення  про
опікунську  раду  та  Положення  щодо  призначення  та  реєстрації
помічника фізичної дієздатної особи.
ДОПОВІДАЧ:   Черновол  В.І.,керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної  ради  запропонувала  склад  опікунської  ради  в  кількості  8  осіб.
Також   ознайомила  із  проектом Положення  про  опікунську  раду  та
Положення щодо призначення  та реєстрації  помічника фізичної  дієздатної
особи.
Заперечень та пропозицій від членів виконкому не надходило..         
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 11 додається .

   ІІІ. СЛУХАЛИ: Про  дотримання режиму роботи закладами торгівлі
та культури та перебування в даних закладах неповнолітніх дітей
ДОПОВІДАЧ:   Черновол  В.І.,керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної  ради   повідомила,  що  в  зв’язку  із  загостренням  криміногенної
ситуації у підлітковому середовищі, вчиненні неповнолітніми протиправних
дій,  з  метою  профілактики  правопорушень,  вживання  неповнолітніми
спиртних напоїв,  наркотичних та  тютюнових виробів,  соціального захисту
неповнолітніх, профілактики злочинності,  бездоглядності  та бродяжництва,
поширення  негативних  явищ  з  боку  дітей  та  здійснення  контролю  за
дотриманням  правопорядку  та  етичних  норм  на  дискотеках,  в  закладах
культури  та  торгівлі  та  в  інших  громадських  місцях  необхідно  прийняти
рішення  виконкому  дотримання  режиму  роботи  закладами  торгівлі  та
культури та перебування в даних закладах неповнолітніх дітей та повідомити
про  прийняте  рішення  власників  розважальних  закладів  під  особистий
підпис.
Заперечень та інших  пропозицій від членів виконкому не надходило..         
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 12 додається .

   І  V  .  СЛУХАЛИ  :  Про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав
_________________
ДОПОВІДАЧ:   Черновол  В.І.,керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної  ради   ознайомила  із  листом  Миколаївської  загальноосвітньої
школи- інтернату І-ІІІ ступенів №3  про неналежне виконання батьківських
обов’язків ___________________ стосовно свого сина ________________



ВИСТУПИЛИ:
Бєгліца  І.Ф.,в.о.старости  с.Пересадівка  розповіла  про  те,  що   дана
громадянка  зарекомендувала  себе,  як  особа,  яка  схильна  до  вживання
спиртних напоїв. Замічена була сусідами у крадіжках. Працює неофіційно.
Неодноразово комісія відвідувала дану сім’ю, проводилися  з мамою бесіди,
роз’яснення, але належних висновків не робить.
Іванова Н.В., член виконкому висловила свою думку про те, що це питання
дуже важливе, яке може вирішити долю дитини і приймати буд-яке рішення,
не  заслухавши  батьків   не  можна.  Запропонувала  запросити  батьків  на
засідання комісії по захисту прав дітей, обговорити дане питання та повторно
винести на розгляд чергового засідання виконкому.
                                             Проведено   голосування.

                                        Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 13 додається

   V  .  СЛУХАЛИ  :  Про  тарифи  на  теплову  енергію,  що  надається
споживачам ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
ДОПОВІДАЧ:  Білозор Т.П.,секретар селищної ради повідомила про те, що
дане питання   на розгляд виконкому виноситься вже втретє. За результатами
прийнятого  рішення  виконкому   від  27  січня  2018  року,  05  лютого  було
проведено зустріч членів виконкому, жителів будинку по вул. Лісова, 34 та
представниками ДП  НВКГ  «Зоря»-«Машпроект».  Головний  енергетик
підприємства  Григоренко  А.В.  розповів  про   роботу  котельні,  її
обслуговування, а економіст з СБЗ Май В.Б пояснила як формуються тарифи
на тепло.Також  надали інформацію про те, що при середній оплаті 200 грн в
місяць  деякі власники квартир мають заборгованість по 18-19 тис грн..
 Секретар селищної ради запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 14 додається .

V  І.  СЛУХАЛИ  :  Про   виділення  в  окрему  адресу  частини  житлового
будинку  ___________________   в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області
ДОПОВІДАЧ:  Білозор Т.П.,секретар селищної ради ознайомила із заявою
__________________.  щодо виділення в окрему адресу  одну другу частину
житлового будинку ______________, згідно рішення Жовтневого районного
суду Миколаївської області.
 Секретар селищної ради запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 15 додається .



V  ІІ. СЛУХАЛИ  : Про  присвоєння юридичної адреси нежитловій будівлі
ДОПОВІДАЧ:   Білозор Т.П., секретар селищної ради повідомила про те,
що  з  метою  упорядкування  нумерації  об’єктів  нерухомого  майна  в
с.Пересадівка  по  пров  П’ятанчука  необхідно  присвоїти  юридичну  адресу
нежитловій будівлі:  провулок П’ятанчука, буд.1А ,с.Пересадівка Вітовського
району Миколаївської області. Запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 16 додається .

V  ІІІ. СЛУХАЛИ  : Про виділ в окрему адресу частини домоволодіння та
земельної ділянки. 
ДОПОВІДАЧ:  Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила із заявою
та  поданими  документами  _____________________.  про  присвоєння
поштової  адреси   житловому  будинку  та  земельній  ділянці  в  смт
Воскреснське по вул. ____________
Запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 17 додається .

ІХ. СЛУХАЛИ: Про звільнення від сплати за харчування в дошкільному
навчальному закладі «Сонечко» с.Калинівка
ДОПОВІДАЧ:   Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради проінформувала
присутніх про подані документи громадянкою  _________________________
для  звільнення  від  сплати  за  харчування  дітей  в  ДНЗ    «  Сонечко»
с.Калинівка.  Сім’я має статус багатодітної малозабезпеченої.
Запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 18 додається .

Х.  СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  комерційної  пропозиції  щодо  вирішення
інженерно-технічних проблем на об’єктах водопостачання.
ДОПОВІДАЧ:  Радченко А.М.,директор ТОВ « Воскресенське»  , так як він
працює і  директором ЖКП « Калина» розповів про проблемні питання по
ЖКП,  а  саме:  підвищився розмір мінімальної  заробітної  плати,  субсидійні
кошти будуть надходити на спеціальні рахунки, що створює ряд проблем.
Розповів про те, що у 2016 році по ЖКП « Калина» була заборгованість в
розмірі 186 тис. грн., станом на лютий місця 2018 року - 25 тис грн.. Вихід з



положення-  скорочення  штатів,  тоді  взагалі  не  буде  кому  працювати.
«Допомагають» місцеві жителі – крадуть матеріали.
Андрій Миколайович запропонував:

1. зробити одне об’єднане житлово- комунальне підприємство;
2. зробити глибокий інженерний аналіз для зменшення затрат;
3.  провести моніторинг  водопровідної мережі
4. залучати інвестиційні кошти
5. закупляти   техніку,  але  для  початку  розпочати  в  одному  селі-

Пересадівці.
ВИСТУПИЛИ: 
Шаповалов ОМ., селищний голова сказав про те, хвилює питання якості
надання послуг. Договір концесії, який  укладений з ТОВ ЄКС  є таким,
що не відповідає чинному законодавству.
Сакун О.В., начальник юридичного відділу- юрисконсульт селищної ради
сказала  про  те,  що  треба  всі  документи  привести  у  відповідність  до
чинного закодавства.
Бєгліца  І.Ф.,  в.о.старости  с.Пересадівка  запропонувала  звернутися  до
ТОВ « ЄКС» з офіційним листом.
Радченко А.М. сказав , що замість 100 грн, які сплачує ТОВ «ЄКС» по
договору  концесії  в  бюджет  селищної  ради   за  місяць,  він  пропонує
1000грн.
Іванова Н.В.,  член виконкому висловила свою думку про те, що треба
написати  лист  -  звернення  до  ТОВ  «ЄКС»  щодо  порушення  форми
договору  та  розпочати  відповідну  процедуру  згідно  чинного
законодавства.

       Сакун О.В., начальник юридичного відділу запропонувала проект             
       рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 19 додається .

ХІ. СЛУХАЛИ: Про присвоєння юридичної адреси земельній ділянці по
вул. ________________________ Вітовського району Миколаївської області

ДОПОВІДАЧ:  Білозор Тетяна Петрівна, секретар селищної ради 
ознайомила присутніх із заявою та поданим документами 
________________щодо присвоєння юридичної адреси земельній ділянці 
для ведення особистого селянського господарства по вул. ______________
в смт Воскресенське.

                                       Проведено   голосування.
                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 20 додається .

Селищний голова                                                   О.М.Шаповалов
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