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

30 липня  2019 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1 Про затвердження положення про комісію з питань
попереднього розгляду документів для формування
пропозицій щодо визначення напрямів та об’єктів,
на  які  буде  спрямовано  субвенцію  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  проектні,
будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та  інших форм
виховання,  наближених  до  сімейних,  та
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх
числа, або виплату грошової компенсації за належні
для  отримання  житлові  приміщення  для  дітей  з
метою придбання житла

№ 40
від 30.08.2019

2 Про  створення  комісії  з  питань  попереднього
розгляду  документів  для  формування  пропозицій
щодо визначення напрямі  та об’єктів,  на які  буде
спрямовано  субвенцію  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно  –
ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень
для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення житлом
дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа, або виплату грошової
компенсації  за  належні  для  отримання  житлові
приміщення для дітей з метою придбання житла

№ 41
від 30.08.2019

Селищний голова                                О.ШАПОВАЛОВ



 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

         30 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.,   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
Безбожна О.В., спеціаліст відділу з питань надання соціальної допомоги
Мельник Л.Є, інспектор із соціальної роботи
Черновол Г.С., начальник відділу ОКМС
                       
                                          
  І.  СЛУХАЛИ:   Про затвердження положення про комісію з  питань
попереднього  розгляду  документів  для  формування  пропозицій  щодо
визначення  напрямів  та  об’єктів,  на  які  буде  спрямовано  субвенцію  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно  –
ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку
сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,  та
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа, або виплату грошової компенсації за належні
для  отримання  житлові  приміщення  для  дітей  з  метою  придбання
житла

Доповідач: Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради ознайомила  присутніх із  проектом положення про комісію з питань
попереднього  розгляду  документів  для  формування  пропозицій  щодо
визначення  напрямів  та  об’єктів,  на  які  буде  спрямовано  субвенцію  з
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно – ремонтні
роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку  сімейних  та  інших
форм виховання,  наближених до сімейних,  та  забезпечення  житлом дітей-
сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа,  або



виплату  грошової  компенсації  за  належні  для  отримання  житлові
приміщення для дітей з метою придбання житла( далі - положення) Детально
зупинилася на розділі ІІ положення , а саме:« ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ»
ВИСТУПИЛИ:
Бєгліца І.Ф.,  в.о. старости с. Пересадівка запропонувала затвердити проект
положення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 40 додається .

  ІІ. СЛУХАЛИ: Про  створення комісії з питань попереднього розгляду
документів  для  формування  пропозицій  щодо  визначення  напрямі  та
об’єктів,  на  які  буде  спрямовано  субвенцію  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно  –  ремонтні  роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання,  наближених  до  сімейних,  та  забезпечення  житлом  дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, або
виплату  грошової  компенсації  за  належні  для  отримання  житлові
приміщення для дітей з метою придбання житла

Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради внесла пропозицію щодо складу комісії з питань попереднього розгляду
документів  для  формування  пропозицій  щодо  визначення  напрямі  та
об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні, будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних,  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, або виплату грошової компенсації
за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання
житла.
  Зауважень, заперечень не надходило.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 41 додається .

Селищний голова                                    О.ШАПОВАЛОВ


