
П Е Р Е Л І К
рішень, прийнятих на засіданні виконавчого комітету

24 липня  2019 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1 Про  комісію  із  визначення  та  відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам 

№ 36
від 24.07.2019

2 Про  взяття  на  квартирний   та  соціальний
квартирний облік дитини – сироти ( Кусов А.В.)

№ 37
від 24.07.2019

3 Про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав
Ахмедова Рашада Нізхамі огли та Ахмедової Нюбар
Анатолій кизи

№ 38
від 24.07.2019

4 Про переведення  садового будинку, що відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок

№ 39
від 24.07.2019

Секретар селищної ради                                                     Т.БІЛОЗОР



 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

         24 липня  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.,
Компанієць В.А.
   
 Запрошені:  Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету     
                      Сакун О.В., головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
                       селищної ради
                      Лінінська О.А.,  начальник відділу земельних відносин                 
                       
                                          
  І.  СЛУХАЛИ:  Про  комісію  із  визначення  та  відшкодування  збитків
власникам землі та землекористувачам
Доповідач: Лінінська  О.А,  начальник  відділу  земельних  відносин
ознайомила  присутніх  із  Положенням  про  комісію  з  визначення  та
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам .
ВИСТУПИЛИ:
Шаповалов  О.М.,  селищний  голова  запропонував  включити  до  складу
комісії депутатів : від смт Воскресенське - Горецького А.І., від с.Пересадівка
-  Лисака М.М.  та  дав доручення  начальнику відділу земельних відносин
Ленінській О.А. до 26.07.2019 року сформувати перелік земельних ділянок,
які  підпадають під дію Положення про відшкодуванню збитків  власникам
землі та землекористувачам.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 36 додається .

  ІІ. СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний  та соціальний квартирний
облік дитини - сироти ( Кусова А.В.)
Доповідач: Білозор Тетяна Петрівна ,секретар селищної ради ознайомила
присутніх  із  клопотаннями  служби  у  справах  дітей  Вітовської  РДА  від
02.07.2019 р за № 843/01-10 щодо постановки на квартирний та соціальний
квартирний  облік  дитини  -  сироти  Кусова  Андрія  Володимировича.



Запропонувала  проект  рішення.   Члени  виконкому  підтримали  проект
рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 37 додається .

  ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав
Ахмедова Рашада Нізхамі огли та Ахмедової Нюбар Анатолій кизи.
Доповідач: Білозор Тетяна Петрівна, секретар виконкому селищної ради
зачитала заяву від Мамедова Анатолі та Мамедової Лілії щодо  невиконання
батьківських обов’язків  їх дочкою Ахмедовою Нюбар Анатолій кизи та зятем
Ахмедовим Рашадом Нізхамі огли щодо виховання дитини Ахмедова  Ешгіна
Рашадовича, 25.01.2003 року народження, який проживає в                           с.
Калинівка Воскресенської селищної ради.
 ВИСТУПИЛИ:  Кузьмін  В.С.,  в.о  старости  с.  Калинівка  підтвердив,  що
хлопчик дійсно проживає з дідусем та бабусею. Батьки разом з дитиною вже
досить тривалий час не проживають, не приймають ніякою участі у вихованні
дитини.
 Білозор Т.П. запропонувала проект рішення
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 38 додається .

  І  V  .  СЛУХАЛИ:  Про  переведення  садового  будинку,  що  відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок( Данілов В.І.)
Доповідач: Білозор Тетяна Петрівна, секретар виконкому селищної ради
ознайомила із заявою та поданими Даніловим В.І. документами, повідомила,
що  вони  відповідають  вимогам  Порядку  переведення  дачних  і  садових
будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.
 Запропонувала проект рішення
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 39 додається .

Селищний голова                                    О.ШАПОВАЛОВ


