
 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

         30 січня  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.,  Крамаренко М.В.,  Пильо Ю.М., Кухтик Л.Г.,Уманська Л.В.
   
 Запрошені:  Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету     
                      Сакун О.В., головний спеціаліст- юрисконсульт селищної ради
                      Кристаленко Т.М., представник Воскресенської ЗОШ І-ІІІ ст
                                          
  І. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу координаційної ради з питань
запобігання  та  протидії  домашньому  насильству  та  насильству  за
ознакою  статті  при  виконавчому  комітеті  Воскресенської  селищної
ради, положення про координаційну раду
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної ради запропонувала проект  положення про склад координаційної
ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству
за ознакою статті та запропонувала склад комісії. Зауважень щодо проекту
рішення не надходило.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 1 додається .

  ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  взяття  на  квартирний   та  соціальний  облік
неповнолітніх дітей ( Гвозденко Л.О. та Климпуш Л.С.)
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної  ради  ознайомила  присутніх  із  клопотаннями  служби  у  справах
дітей  Вітовської  РДА  від  15.12.2018  за  №  1466/01-10  та  від  04.01.2019
№  25/01-10  щодо  постановки  на  квартирний  та  соціальний  облік
неповнолітніх  дітей  та  запропонувала   проект  рішення.  Члени  виконкому
підтримали проект рішення
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 2 додається .



  ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав
Позднякової Лілії Анатоліївни.
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної  ради  нагадала  присутнім  про  те,  що  питання  доцільності
позбавлення батьківських прав Лілії Анатоліївни розглядалося неодноразово
на засіданні комісії з питань захисту прав дітей селищної ради, на засіданні
виконкому,  незважаючи  на  обіцянки  матері  -  змін  в  сторону  покращення
немає.  На сьогоднішній день дитина перебуває з  батьком в м.  Миколаєві,
мати  мешкає  в  с.Пересадівка,  участі  у  вихованні  дитини  не  приймає.
Враховуючи  інтереси  дитини  запропонувала  проект  рішення.  Члени
виконкому її  підтримали .
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 3 додається .

  ІУ. СЛУХАЛИ: Про стан виконання батьківських обов’язків Дудик Г.М.
та Дудик Г.В.
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної ради  розповіла про ту роботу, яка вже на протязі багатьох років
проводилася із  багатодітною сім’єю Дудик Катерини та Григорія. Дякуючи
зусиллям  працівників  селищної  ради  Катерина  оформила  інвалідність  на
наймолодшу  дитину,  тепер  можна  оформити  їй   державну  соціальну
допомогу  .  Подякувала  члену  виконкому  Уманській  Людмилі,  яка  взяла
шефство над цією сім’єю, але і це не дало позитивних результатів. Дітки як
жили в антисанітарних умовах, так і живуть до сьогодні.
ВИСТУПИЛИ:  Уманська  Л.В.,  член  виконкому,  висловила  свою  точку
зору та сказала про те, що в цій сім’ї ніхто не зацікавлений в тому, щоб діти
навчалися. Батько працює, отримує кошти та несе додому, а мати нічого по
дому не хоче робити .Дітей може не годувати, а посадити біля телевізора на
цілий  день.  Мати  не  на  своєму  місці.Бабусина  мета  -  позбавити  матір
батьківських прав та оформити опіку над дітьми.
Кристаленко Т.М., представник школи, розповіла про те, що діти до школи
ходять  брудними  ,  без  шкільного  приладдя.  Вчителі  неодноразово
відвідували цю сім’ю, але жодного результату в сторону покращення немає.
Внесла пропозицію влаштувати дітей шкільного віку до школи – інтернату.
Запропонувала  допомогти   цій  сім’ї  в  цьому  питанні,  але  за  наявності
довіреності від матері.
Черновол В.І.,керуюча справами виконавчого комітету, запропонувала :
1.Попередити  батьків  про  неналежне  виконання   ними  батьківських
обов’язків щодо неповнолітніх дітей.
  2.Рекомендувати  батькам   терміново влаштувати дітей шкільного віку до
школи – інтернату, про що повідомити селищну раду в місячний термін.
   3. У разі незгоди влаштування дітей  до школи –інтернату, в примусовому
порядку вилучити дітей , направити до Миколаївського центру соціально -



психологічної реабілітації  та вжити заходів щодо позбавлення  батьківських
прав  громадян  Дудик  Катерини  Михайлівни  та  Дудик  Григорія
Володимировича щодо неповнолітніх дітей шкільного віку.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 4 додається .

  V. CЛУХАЛИ: Про присвоєння юридичної адреси житловому будинку,
господарським будівлям та спорудам в с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  виконкому ознайомила  із  заявою
Гукової  Г.  щодо  присвоєння  юридичної  адреси  житловому  будинку,
господарським будівлям та спорудам  в с.Пересадівка по вул. Бойка-Блохіна.
Враховуючи подані  документи  Гуковою  Галиною  Миколаївною
запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 5 додається .

VІ.  CЛУХАЛИ:  Про  зміну  юридичної  адреси  об’єктам  нерухомості
( Булкін С.С.)
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  виконкому ознайомила  із  заявою  та
поданими  документами  Булкіна  С.С.Враховуючи  обговорення  членів
виконкому щодо встановлення нумерації об’єктів нерухомості ( Садова,15/2
чи Садова 15/3), запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 5 додається .

VІІ.  CЛУХАЛИ:  Про  присвоєння юридичної  адреси земельній ділянці  в
с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  виконкому ознайомила  із  заявою  та
поданими документами Петрухіна А.Ф щодо присвоєння юридичної адреси
земельній  ділянці,  яка  розташована  в  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області. Запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 7 додається .

VІІІ.  CЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці, на
якій  розташована  трансформаторна  підстанція  (  с.Пересадівка,
вул. Жовтнева)
Доповідач: Білозор Т.П., секретар виконкому довела до відома присутніх
лист « Українського експертного центру по вимірюванню та оцінці» щодо



присвоєння  окремої  юридичної  адреси  земельній  ділянці  в  с.Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області по вул.. Жовтнева.
                                    
                                        Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 8 додається .

ІХ.  CЛУХАЛИ:  Про  погодження  відкриття  торгової  точки  в
с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  виконкому повідомила  присутніх  про
зміст заяви ФОП Рижкова В.В. щодо надання дозволу на відкриття торгової
точки  в с.Пересадівка по вул. Михайла Грушевського,130Б та затвердження
графіку роботи цього  магазину.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 9 додається .

Х . СЛУХАЛИ: Про підготовку  і внесення на розгляд ради питання щодо
найменування провулку в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської
області
Доповідач:  Шаповалов  О.М.,  селищний  голова вніс  пропозицію
(  за  узгодженням  із  родичами  загиблого  воїна)  запропонувати  депутатам
Воскресенської  селищної  ради  прийняти  рішення  щодо  найменування
провулку, розташованого в с.Калинівка –провулок імені Сергія Непсова.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 10 додається .

Селищний голова                                                   О.ШАПОВАЛОВ


