
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект  Р І Ш Е Н Н Я № 

від          жовтня   2018 року
смт Воскресенське

Про присвоєння юридичних адрес об’єктам нерухомості

         Керуючись ст. 30,40,59, Закону України « Про місцеве самоврядування
в  Україні»,з  метою  впорядкування  об’єктів  нерухомості  на  території
Воскресенської  селищної  ради  ,   в  зв’язку  з  надходженням  заяви  щодо
присвоєння юридичних адрес земельним ділянкам, виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

  1.Виділити в  окрему юридичну адресу  земельну ділянку (  кадастровий
номер ХХХХХХХХ, площею 0,04 га,  яка  належить МУЛЕНКО ТЕТЯНІ
ПАВЛІВНІ, а саме: 
                                                                    Миколаївська обл.,
                                                                    Вітовський р-н
                                                                    ХХХХХХХ
2.Земельній  ділянці(  кадастровий  номер  ххххххххх  площею  0,12  га  та
розташованому на ній житловому будинку літ.А-1 разом із господарськими
будівлями  та  спорудами  літ  Б,В  ,які  належать  МУЛЕНКО  ТЕТЯНІ
ПАВЛІВНІ, залишити  адресу :
                                                                    Миколаївська обл.
                                                                    Вітовський р-н
                                                                    хххххххххх

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної
ради Білозор Т.П.

Селищний голова                                                  О.М.Шаповалов
                                                                                                                                



ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект  Р І Ш Е Н Н Я № 

від          жовтня   2018 року
смт Воскресенське

Про присвоєння юридичної адреси земельній ділянці

         Керуючись ст. 30,40,59, Закону України « Про місцеве самоврядування
в  Україні»,з  метою  впорядкування  об’єктів  нерухомості  на  території
Воскресенської  селищної  ради  ,   в  зв’язку  з  надходженням  заяви   від
Тарабріної Н.М. щодо присвоєння юридичної адреси земельній ділянці для
ведення особистого селянського господарства, виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

  1.Земельній  ділянці  (  кадастровий  номер  ххххххх),  площею  2  га,  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  яка  належить  Тарабріній
Наталії Михайлівні ,присвоїти юридичну адресу: 
                                                                    Миколаївська обл.,
                                                                    Вітовський р-н                                   
                                                                   ххххххх

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної
ради Білозор Т.П.

Селищний голова                                                  О.М.Шаповалов



ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект  Р І Ш Е Н Н Я № 

від          жовтня   2018 року
смт Воскресенське

Про присвоєння юридичної адреси земельній ділянці

         Керуючись ст. 30,40,59, Закону України « Про місцеве самоврядування
в  Україні»,з  метою  впорядкування  об’єктів  нерухомості  на  території
Воскресенської  селищної ради ,   в зв’язку з надходженням заяви   щодо
присвоєння  юридичної  адреси  земельній  ділянці  для  розміщення,
будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд  об’єктів
енергогенеруючих підприємств,  установ і  організацій,  виконком селищної
ради

ВИРІШИВ:

  1.Земельній ділянці ( кадастровий номер хххххх), площею 12.0000 га, для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка належить
ТОВ «Санлайт Енерджі»,  присвоїти юридичну адресу: 
                                                                    Миколаївська обл.,
                                                                    Вітовський р-н
                                                                    ххххххххх

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної
ради Білозор Т.П.

Селищний голова                                                  О.М.Шаповалов



ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  проект  Р І Ш Е Н Н Я № 

від         жовтня  2018 року
смт Воскресенське

 « Про  звільнення від батьківської плати
  за  харчування дитини  в закладі дошкільної освіти 
 « Колосок» с.Пересадівка Воскресенської селищної ради»
                 
            Відповідно до ст. 34 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні,  з  метою  посилення  соціального  захисту  багатодітних   та
малозабезпечених сімей  , на підставі  заяви Терлецького О.С та  клопотання
завідувача  ДНЗ(ясла  -  садок)  «  Колосок»  Настюк  О.Г,  враховуючи
пропозиції членів виконкому, виконавчий комітет селищної ради

     В И Р І Ш И В:

  
1. Звільнити від батьківської плати Терлецького Олександра Сергійовича за
харчування  дитини  Терлецької  Вікторії  Олександрівни,  ххххх  року
народження в закладі  дошкільної освіти «Колосок» с.Пересадівка  в розмірі
100%   з 16 жовтня 2018 року( дата звернення) по 31грудня 2018 року.

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами 
виконавчого комітету селищної ради Черновол В.І.

Селищний голова                                            О.М.Шаповалов



ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  проект  Р І Ш Е Н Н Я № 

від         жовтня  2018 року
смт Воскресенське

 «  Про  призначення уповноваженої особи 
на складання протоколів про адміністративні 
правопорушення за недотримання 
« Правил благоустрою, дотримання чистоти 
та громадського порядку в населених пунктах
 Воскресенської селищної ради»

            Відповідно до пункту 7 статті 30, статті 40 Закону України « Про
місцеве самоврядування в Україні,  на підставі  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  населених  пунктів  Воскресенської
селищної  ради»,  з  метою  здійснення  контролю  за  станом  благоустрою
населених пунктів, виконавчий комітет селищної ради

     В И Р І Ш И В:

        1.Уповноважити    Козловського Віктора Анатолійовича, інспектора з 
охорони праці, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки 
Воскресенської селищної ради   на складання протоколів про адміністративні
правопорушення  за  недотримання  «  Правил  благоустрою,  дотримання
чистоти  та  громадського  порядку  в  населених  пунктах  Воскресенської
селищної ради», передбачені п.2 ч.1 ст.255 КУпАП

2.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                            О.М.Шаповалов



ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

від        жовтня  2018  року
смт Воскресенське

 « Про переведення садового будинку,
  що відповідає державним будівельним нормам,
  у жилий будинок»

      Відповідно до підпункту 1 пункту  «б» статті 31, статті  Закону України
« Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  постанови Кабінету  Міністрів
України  від  29  квітня  2015  року  №  321  «  Про  затвердження  Порядку
переведення  дачних  і  садових  будинків,  що  відповідають  державним
будівельним  нормам,  у  жилі  будинки»,  зі  змінами  та  доповненнями  ,
розглянувши звіт про проведення технічного обстеження садового будинку
ххххххххх, виконком селищної ради

     В И Р І Ш И В:

      1.Перевести садовий будинок, який належить  Пожарському Віталію
Миколайовичу та  відповідає  державним  будівельним  нормам,  у  жилий
будинок   загальною площею –  58,1  кв.метрів,  житловою площею –  40,1
кв.метрів,  який  розташований  за  адресою:   хххххххххххххх  Вітовський
район,  Миколаївська  область,  територія  хххххх,  за  межами  населеного
пункту.
     2.Рекомендувати  Пожарському  Віталію  Миколайовичу внести
відповідні зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в
порядку, визначеному чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної
ради Білозор Т.П.

Селищний голова                                           О.М.Шаповалов



ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Проект РІШЕННЯ

від        жовтня  2018  року
смт Воскресенське

   Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету
№2 від 06.02.2017 року « Про утворення адміністративної комісії 
при виконкомі селищної ради. Про затвердження Положення про 
адміністративну комісію при виконкомі Воскресенської селищної ради»

      Відповідно до  пункту  4 делегованих повноважень  статті 38, статті  40
Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  з  метою
ефективної  роботи  адміністративної  комісії  при  виконавчому  комітеті
селищної ради, виконком селищної ради

     В И Р І Ш И В:
1.  Внести  зміни  та  доповнення до рішення  виконавчого  комітету  №2
від  06.02.2017  року   «  Про  утворення  адміністративної  комісії  при
виконкомі  селищної  ради.  Про  затвердження  Положення  про
адміністративну комісію при виконкомі Воскресенської селищної ради», а
саме:
1.1 вивести зі складу адміністративної комісії : Лисак Оксану Вікторівну;
                                                                            Кучманича Івана Михайловича;
                                                                            Орлова Сергія Вікторовича;
                                                                            Риколенко Павла Павловича.
1.2 ввести до складу адмінкомісії:
- Машкін Альвіну Семенівну, оператора комп’ютерного набору- секретар 
комісії;
Члени комісії:
- Горюшкіна Олександра Михайловича, депутата селищної ради;
( за узгодженням)
- Шкуренко Віру Євгенівну, бухгалтера ЖКП Воскресенське;
- ( за узгодженням)
- Лінінську Оксану Анатоліївну, начальника відділу земельних відносин 

селищної ради
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову 
Шаповалова О.М.

Селищний голова                               О.М.Шаповалов




