
 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

         23 листопада  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, Федоров В.В,
Пильо Ю.М., Кухтик Л.Г.,Семиряга В.В.

    Запрошені: Сакун О.В.- юрисконсульт селищної ради
                       Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету
                       Ісакова Л.О., бабуся Ісакова Артема, житель смт Воскресенське
                   
  І.  СЛУХАЛИ:  Про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав
хххххх
Доповідач:  Черновол  В.І,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної  ради ознайомила  із  листом  служби  у  справах  дітей  Вітовської
райдержадміністрації  щодо розгляду  питання  про  доцільність  позбавлення
батьківських  прав  ххххххххххх  як  таких,  що  ухиляються  від  виконання
батьківських прав відносно дитини ххххххххххх
ВИСТУПИЛИ: Мількович В.В., член виконкому розповів про те, що батько
раніше  засуджений,  веде  аморальний  спосіб  життя,  разом  з  дитиною  не
проживає,  участі  у  вихованні  дитини не приймає.  Мати  покинула дитину,
коли тій виповнилася 3 місяці і  до цього часу не з’являлася,  перебуває за
межами  України.  Бабуся  з  народження  до  сьогоднішнього  дня   виховує
дитину одна.
Крамаренко М.В., підтвердив , що бабуся  характеризується  з позитивної
сторони.
 ххххххххххх, бабуся хлопчика розповіла про те, що батьки не займаються
вихованням  свого  малолітнього  сина.  Свого  сина  планує  виписувати  з
будинку,  так,  як  він  разом  з  нею  не  проживає.  Мати  хлопчика,  при
спілкуванні з начальником поліції, повідомила, що на Україну повертатися
не  планує.  Бабуся  сама  буде  подавати  до  Жовтневого  районного  суду
документи щодо позбавлення батьківських прав батьків ххххххххх
Шаповалов О.М.,  селищний голова вніс  пропозицію вважати  доцільним
позбавити  батьківських  прав  хххххххх  як  таких,  що  ухиляються  від
виконання батьківських прав відносно дитини хххххххххххххх



Білозор Т.П., секретар виконкому зачитала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 82 додається .

 ІІ. СЛУХАЛИ: Про взяття під соціальний супровід  сім’ї хххххххх.
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’ю  хххххххххххх,  яка  проживає  на  території
Воскресенської селищної ради, а саме:  вул. хххххххххх смт Воскресенське
Вітовського району Миколаївської області, як таку що перебуває в складних
життєвих обставинах  
                                        Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 83 додається .

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  видачу  нового  свідоцтва  про  право  власності  на
майновий пай
Доповідач: Сакун О.В, юрисконсульт селищної ради ознайомила із заявою
та поданими документами Волочнюка О.С.- представника Заворотної М.В.,
1  заява  на  137  свідоцтв.  Запропонувала  проект  рішення.  Заперечень,
зауважень від членів виконкому не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування –одноголосно 
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 84 додається .

ІV.  СЛУХАЛИ:  Про  видачу  нового  свідоцтва  про  право  власності  на
майновий пай
Доповідач: Сакун О.В, юрисконсульт селищної ради ознайомила із заявою
та поданими документами Волочнюка О.С.- представника Заворотної М.В.,
1  заява  на  107  свідоцтв.  Запропонувала  проект  рішення.  Заперечень,
зауважень від членів виконкому не надходило.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 85 додається

V СЛУХАЛИ: Про присвоєння юридичної адреси земельній ділянці
Доповідач: Білозор Т.П., секретар виконавчого комітету селищної ради
ознайомила  присутніх  із  заявою   та  поданими  документами  ТОВ  «  Віта



Солар»,  щодо  присвоєння  юридичної  адреси  земельній  ділянці  для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів  енергогенеруючих  підприємств,  установ  і  організацій.
Запропонувала  проект рішення.
                                        Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 86 додається

VІ СЛУХАЛИ: Про присвоєння  юридичної адреси земельній ділянці 
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної ради довела до відома присутніх  зміст заяви Білозор Т.П. щодо
присвоєння   адреси   земельній  ділянці,   яка  розташована  на  території
с.Пересадівка  по  вул.  Шевченка,  з  метою  оформлення  спадщини.
Запропонувала проект рішення .
 Перед  розглядом  даного  питання  Білозор  Т.П.  самостійно  публічно
оголосила про конфлікт інтересів, участі у голосуванні не приймала

                                        Проведено   голосування.
                                  Підсумки голосування :
за 11
проти-0
утрималися-0
не голосували -1( Білозор Т.П.)

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 87 додається

VІІ СЛУХАЛИ: Про уточнення юридичної адреси земельної ділянки
Доповідач: Білозор Т.П., секретар виконавчого комітету селищної ради
ознайомила  членів  виконкому  із  заявою  Забочень  М.С.  щодо  уточнення
адреси  земельної  ділянки   в  смт  Воскресенське  по  вул.  хххххххх.
Запропонувала проект рішення.

                                     
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 88 додається



VІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  переведення  садового  будинку,  що  відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок
Доповідач:  Білозор Т.П.,  секретар виконкому селищної  ради  довела до
відома  членів  виконкому  інформацію  щодо  поданих  Фесенко  Любов
Яківною  документів  для  переведення садового  будинку,  що  відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок

                                     Проведено голосування.
                                Підсумки голосування - одноголосно.

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 89 додається

Селищний голова                                                   О.ШАПОВАЛОВ


