
 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
         27 вересня 2018 року.    
         смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий – Шаповалов Олександр Михайлович
Члени  виконкому  :  Білозор  Т.П.,  Бєгліца  І.Ф,   Мількович  В.М.,
Кузьмін В.С., Уманська Л.В., Крамаренко М.В., Синюк Ю.М
    Запрошені: Сакун О.В.- юрисконсульт селищної ради
                       Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету
                   
  І.  СЛУХАЛИ:  Про  утворення  громадської  житлово  -  комунальної
комісії при виконкомі Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Черновол  В.І,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної  ради запропонувала  склад  комісії  та  проект  положення  про
житлово  -  комунальну  комісію  при  виконавчому  комітеті  Воскресенської
селищної ради.Зауважень, заперечень не надходило.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 60 додається .

 ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  взяття  під  соціальний  супровід  сімей,  які
перебувають у складних життєвих обставинах
Доповідач:  Черновол  В.І,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної ради запропонувала відповідно до Порядку виявлення сімей (осіб),
які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  надання  їм  соціальних
послуг  та  здійснення  соціального  супроводу  таких  сімей(осіб) взяти  під
соціальний  супровід  сім’ї,  які  проживають  на  території  Воскресенської
селищної ради, а саме:         

Бєлячат  Тетяни  Леонідівни,  яка  проживає  за  адресою  сххххххх,
хххххххххх
 Миронової  Світлани  Володимирівни,  яка  проживає  за  адресою
ххххххххх
Стамат Людмили Олександрівни, яка проживає за адресою хххххххх
 Бабій Юлії Юріївни, яка проживає за адресою хххххххх
 Місюні Сергія Михайловича, який проживає за адресою хххххххх
 Гури Юлії Сергіївни, яка проживає за адресою хххххххххххххх



 Гаркуши Олени Іванівни, яка проживає за адресою хххххххххх
 Майорової Альони Олександрівни, яка проживає за адресою ххххххххх

                                        Проведено   голосування.
                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 61 додається .

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про звільнення від сплати за харчування дітей.
Доповідач:Білозор  Т.П.,  секретар  виконавчого  комітету  селищної  ради
ознайомила із заявою та поданими документами  учасника бойових дій в зоні
проведення АТО Белев’ята О.В. та запропонувала, враховуючи передбачені
кошти бюджетом селищної ради, звільнити від сплати за харчування  в ДНЗ
« Колосок» та Пересадівській ЗОШ с.Пересадівка дітей Белев’ята Олександра
Васильовоча - Белев’ят Дмитра Олександровича,ххххх р.н та Белев’ят Яну
Олександрівну,ххххххх р.н.
                                        Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування –одноголосно 
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 62 додається .

ІV. СЛУХАЛИ: Про припинення дії рішення №47 від 27 липня 2018 року
«  Про  негайне  відібрання  дитини  від  батьків  без  позбавлення
батьківських прав»

Доповідач:Черновол  В.І,  керуюча  справа  виконавчого  комітету
селищної ради повідомила про те,  що в з в зв’язку з тим,  що батьками
малолітньої  дитини  Сокалюка  Матвія  Михайловича,  ххххххх  року
народження   -  Майоровою  Альоною  Олександрівною,ххххххх  року
народження,  жителькою  хххххххх  та  Сокалюком  Михайлом
Володимировичем,ххххх  року  народження  жителем  с.  ххххххххххх
Вітовського району Миколаївської області вжито  заходів щодо усунення
загрози життю та здоров’ю дитини та у зв’язку з психо - емоціональним
станом дитини  є доцільність повернення дитини в сім’ю.

                                       Проведено   голосування.
                                  Підсумки голосування 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 63 додається

V СЛУХАЛИ:  Про  виділення  в  окрему  адресу  частини  нежитлового
об’єкту ( Скакуш В.О., ТОВ « Кворум»)
Доповідач: Білозор Т.П., секретар виконавчого комітету селищної ради
проінформувала  присутніх  про  заяву  та  подані  документи  Скакуша
Володимира  Олександровича   щодо  надання  окремої  юридичної  адреси
нежитловому        об’єкту в ххххххххх
                                        Проведено   голосування.



                                  Підсумки голосування 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 64 додається

VІ СЛУХАЛИ: Про присвоєння нової юридичної адреси земельній ділянці
в  СТ  «  Воскресенськ»  на  території  Воскресенської  селищної  ради,  за
межами населеного пункту 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар виконавчого комітету селищної ради
довела до відома присутніх  зміст заяви Скрипченко Юлії Валеріївни щодо
присвоєння нової адреси  земельній ділянці,  придбаною нею у власність,
відповідно  до  договору  дарування  ,  яка  розташована  на  території  смт
Воскресенське,  за  межами  населеного  пункту,  запропонувала  проект
рішення.

                                        Проведено   голосування.
                                  Підсумки голосування 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 65 додається

VІІ  СЛУХАЛИ:  Про присвоєння поштової  адреси земельній ділянці  в
с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Білозор Т.П.,секретар виконавчого комітету селищної ради
ознайомила членів виконкому із  заявою Польової  Л.М.  щодо присвоєння
поштової адреси земельні ділянці, яка належала померлій Красиворон К.І.,
для оформлення спадщини. Запропонувала проект рішення.

                                     
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 66 додається

VІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  видачу  нових  свідоцтв  про  право  власності  на
майновий пай СГВК « Родіна»
Доповідач:  Сакун  О.В,  юрисконсульт  селищної  ради запропонувала
видати Заворотній Михайлині Василівні нові свідоцтва про право власності
на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства
(  майновий  сертифікат)  в  кількості  80  шт,  враховуючи  подані  нею
документи, та анулювати  свідоцтва про право власності на майновий пай
члена колективного сільськогосподарського підприємства ( майновий пай) в
кількості 80 шт.

                                     
                                       Проведено   голосування:
                                        за-7



                                        утрималися-1
                                        проти - 0

           Відповідно п.5.19 Регламенту  виконавчого комітету, затвердженого
рішенням № 2 ХХІІІ сесії селищної ради від 26.09.2018 року ,а саме : «За
ініціативою  головуючого,  члена  виконкому,  автора  проекту,  рішення,
зміна,  доповнення  до  проекту  можуть  бути  поставлені  на  повторне
голосування».  Тому,  враховуючи пропозицію головуючого  -  селищного
голови Шаповалова О.М проведено повторне голосування.
                                Підсумки голосування - одноголосно.

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 67 додається

ІХ  СЛУХАЛИ:  Про святкування Дня смт Воскресенське  Вітовського
району Миколаївської області
Доповідач: Крамаренко М.В запропонував заходи та склад організаційного
комітету до  відзначення Дня смт Воскресенське.

                                     
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 68 додається

Селищний голова                                                   О.М.Шаповалов


