
 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ №3
         11 березня  2019 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., Кухтик Л.Г.

    Запрошені: Сакун О.В.- юрисконсульт селищної ради
                       Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету
                   
  І. СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів з відзначення у 2019 році 75-ї
річниці вигнання нацистів із території населених пунктів громади
Доповідачі: Кузьмін В.С., в.о. старости с.Калинівка
                     Бєгліца І.Ф.,в.о старости с.Пересадівка
                     Крамаренко М.В., спеціаліст відділу ЖКГ

ВИСТУПИЛИ: 
Кузьмін В.С., в.о. старости с. Калинівка запропонував:

- відвідування ветеранів;
- урочистий  мітинг  з  покладанням  квітів  біля  пам’ятника

ім..Шаповаленко-10.00;
- святковий концерт в приміщенні школи -11.00.

Бєгліца І.Ф., в.о. старости с.Пересадівка запропонувала  заходи:
- святкова лінійка в Пересадівській ЗОШ;
- урочистий  мітинг  з  покладанням  квітів  біля  пам’ятника  «  Воїнам-

визволителям» та  «  Воїнам-  односельчанам»,  відправлення  панахиди
-11.00;

- концерт художньої самодіяльності-12.00.
Крамаренко М.В., спеціаліст відділу ЖКГ запропонував:

- урочистий мітинг біля пам’ятника-10.00
- святковий концерт художньої самодіяльності в БК -11.00

Шаповалов О.М., селищний голова надав доручення:



- в.о старостам сіл Калинівка та Пересадівка ,спеціалісту відділу ЖКГ
Крамаренко М.В.- здійснити упорядкування та утримання в належному
стані  військових  поховань,  пам’ятників,  обелісків,  братських  могил,
меморіальних дошок, музеїв, кімнат бойової слави;

- начальнику  відділу  ОКМС  селищної  ради  в  бібліотечних  закладах
оформити книжкові виставки та оновити експозиції в шкільних музеях
та куточках бойової слави.

                           Проведено голосування.
                           Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: рішення №14 додається

  ІІ. СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний  та соціальний квартирний
облік неповнолітніх дітей.
Доповідач:  Черновол В.І.,  керуюча справами виконавчого комітету надала
інформацію  про  клопотання  служби  у  справах  дітей  Вітовської  РДА   від
01.02.2019  р  за  №  133/01-10  щодо  взяття  на квартирний   та  соціальний
квартирний  облік  неповнолітніх  дітей  Крюкова  А.В.,01.02.2003  р.н  та
Негрєєва А.І.,25.01.2003 р.н.

                           Проведено голосування.
                           Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: рішення №15 додається

  ІІІ.  СЛУХАЛИ: Про  видачу нового свідоцтва про право власності на
майновий пай
Доповідач:  Сакун О.В.,  головний спеціаліст-  юрисконсульт  відділу  ЖКГ
запропонувала  проект  рішення  щодо  анулювання  свідоцтв  про  право
власності  на майновий пай члена КСП (  майновий сертифікат)  109 членів
СГВК  «  Родіна»  та  видачі  Заворотному  С.П.  нового  свідоцтва  про  право
власності на майновий пай члена КСП з часткою 526 182,00 грн, що складає
9,28% від загальної вартості майна пайового фонду СГВК « Родіна»

                           Проведено голосування.
                           Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: рішення №16 додається

  І  V  .  СЛУХАЛИ:  Про  видачу нового свідоцтва про право власності на
майновий пай
Доповідач:  Сакун О.В.,  головний спеціаліст-  юрисконсульт  відділу  ЖКГ
запропонувала  проект  рішення  щодо  анулювання  свідоцтв  про  право
власності  на майновий пай члена КСП (  майновий сертифікат)  105 членів
СГВК  «  Родіна»  та  видачі  Заворотному  С.П.  нового  свідоцтва  про  право
власності на майновий пай члена КСП з часткою 586 114,00 грн, що складає
10.33% від загальної вартості майна пайового фонду СГВК « Родіна»

                           Проведено голосування.
                           Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: рішення №17 додається



 V  .  СЛУХАЛИ:  Про  присвоєння  юридичної  адреси  земельній  ділянці  в
с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар   виконкому  селищної  ради  ознайомила
депутатів із заявою  Лисянського М.Ф.  щодо присвоєння юридичної адреси
земельній ділянці в с. Калинівка та поданими  до неї документами.

                           Проведено голосування.
                           Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: рішення №18 додається

 V  І.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  повноважень  посадовим  особам
Воскресенської селищної ради складати протоколи про адміністративні
правопорушення
Доповідач:  Сакун О.  В.,  головний  спеціаліст-  юрисконсульт відділу  ЖКГ
запропонувала проект рішення.

                           Проведено голосування.
                           Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: рішення №19 додається

Селищний голова                                                О.ШАПОВАЛОВ


