
 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ №7
         25 червня 2019 року.    
         смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий – Шаповалов Олександр Михайлович, селищний голова
Члени  виконкому  :  Білозор  Т.П.,  Бєгліца  І.Ф,   Мількович  В.М.,
Кузьмін В.С., Уманська Л.В., Крамаренко М.В., Пильо Ю.М., Синюк Ю.М.,
Компанієць В.М., Кухтик Л.Г.,Федоров В.В.

   
                                          
  І. СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів з відзначення у 2019 році 23-ї
річниці Конституції України на території населених пунктів громади
Доповідачі:  Крамаренко  М.В.-спеціаліст  відділу  ЖКГ,  Кузьмін  В.С.-
в.о. старости  с.Калинівка, Бєгліца І.Ф.-в.о.старости с.Пересадівка, Білозор
Т.П.- секретар селищної ради. Заходи додаються.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 32 додається .

                    
  ІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку опікунської ради
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради ознайомила  членів
виконавчого комітету із поданими документами Мазура  Сергія Юрійовича
щодо призначення його опікуном над його повнолітнім сином Мазур Олегом
Сергійовичем, 22.07.1990 року народження,  визнаним судом недієздатним.
Опікун Мазура Олега - його матір Мазур Ірина Віталіївна померла 09.06.2019
року. Секретар  селищної  ради  довела  до  відома  висновок  №1 опікунської
ради виконкому Воскресенської селищної ради від 21 червня 2019 року.
Виступили:  Кузьмін  В.С.,  в.о.  старости  с.Калинівка   просив  членів
виконавчого комітету селищної ради підтримати кандидатуру Мазура  Сергія
Юрійовича    та  призначити   його  опікуном   над  сином  Мазур  Олегом
Сергійовичем ,22.07.1990 року народження
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 33 додається .

 



ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  відведення  місць  для  розміщення  матеріалів
передвиборчої агітації
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради зазначила, що відповідно
до Указу Президента  України від  21 травня  2019 року № 303/2019 «  Про
дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення
позачергових  виборів»,  керуючись  виборчим  законодавством  України
необхідно  відвести  місця  для  розміщення  матеріалів  передвиборчої
документації.
ВИСТУПИЛИ:
Крамаренко М.В. запропонував визначити  місця для розміщення матеріалів
передвиборчої документації в смт Воскресенське:
- дошка оголошень біля приміщення, що належить до комунальної власності
Воскресенської селищної ради за адресою: вул. Соборна,86;
- дошка оголошень біля приміщення, що належить до комунальної власності
Воскресенської селищної ради за адресою: вул. Центральна,62;
Кузьмін В.С.,  в.о.  старост с.Калинівка запропонував визначити  місця для
розміщення матеріалів передвиборчої документації в с. Калинівка:
-дошка оголошень біля приміщення, що належить до комунальної власності
Воскресенської селищної ради за адресою: вул. Соборна,9;
Бєгліца І.Ф., .о. старости с.Пересадівка запропонував визначити  місця для
розміщення матеріалів передвиборчої документації в с. Пересадівка  
-дошка оголошень біля приміщення, що належить до комунальної власності
Воскресенської селищної ради за адресою: вул. Михайла Грушевського,154
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 34 додається .

І  V  .  СЛУХАЛИ:  Про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян  по
Воскресенській селищній раді з 5 місяців 2019 року
Доповідач:  Кучер  А.Є,  начальник  відділу  загальної  та  організаційної
роботи селищної ради. Інформація додається. Запитань, зауважень у членів
виконкому не виникало.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 35 додається .

Селищний голова                             О.ШАПОВАЛОВ


