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

27 вересня  2019 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1 Про  проведення  призову  громадян  України  на
строкову військову службу восени 2019 року 

№ 44
від 27.09.2019

2 Про  внесення  редакційних  уточнень   в
місцезнаходження  об’єктів,  визначених
розпорядженням КМУ №500-р від 10.07.2019 року

№ 45
від 27.09.2019

3 Про  затвердження  переліку  об’єктів  що  будуть
реалізовані  за  кошти  субвенції  з  державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій,  визначених  розпорядженням  КМУ
№500-р від 10.07.2019 року

№ 46
від 27.09.2019

4 Про  затвердження  розпорядження  в.о.  селищного
голови  №  57-р  від  06.09.2019  року  «  Про
затвердження  мережі  закладів  загальної  середньої
освіти Воскресенської селищної ради на 2019-2020
навчальний рік

№ 47
від 27.09.2019

5 Про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та
встановлення  графіку зустрічей  з  дитиною( Гнати
шин Д.Ю.)

№ 48
від 27.09.2019

6 Про  надання  дозволу  на  зміну  статусу  квартир
двоквартирного  житлового  будинку  в
смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області

№ 49
від 27.09.2019

7 Про переведення  садового будинку, що відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок
( Гончаренко М.С.)

№ 50
від 27.09.2019

8 Про переведення  садового будинку, що відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок
( Горбенко В.В.)

№ 51
від 27.09.2019

9 Про переведення  садового будинку, що відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок
( Гаріславська А.М.)

№ 52
від 27.09.2019



10 Про  внесення  змін  до  складу  постійно  діючої
комісії  з  питань  евакуації  мешканців  населених
пунктів  Воскресенської  селищної  ради,  виклавши
його в новій редакції

№ 53
від 27.09.2019

11 Про  внесення  змін  до  складу  комісії  з  питань
техногенно  -  екологічної  безпеки  і  надзвичайних
ситуацій Воскресенської селищної ради,
 виклавши  його в новій редакції

№ 54
від 27.09.2019

12 Про  підготовку  та  винесення  на  розгляд  сесії
питання  про  адміністративно-  територіальний
устрій  Воскресенської  об’єднаної  територіальної
громади

№ 55
від 27.09.2019

Секретар селищної ради                                                     Т.БІЛОЗОР



 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ №11

         27 вересня  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.,  Синюк Ю.М.,Уманська Л.В., Компанієць В.А.
   
 Запрошені:  Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету     
                      Сакун О.В., головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
                       селищної ради
                      Мазур Г.Д, адміністратор відділу ЦНАП
                      Белев’ят Ю.І., начальник фінансового відділу
                                          
  І.  СЛУХАЛИ: Про  проведення призову громадян України на строкову
військову службу восени 2019 року
Доповідач: Мазур  Г.Д,  адміністратор  відділу  ЦНАП  селищної  ради
запропонувала  проект  рішення  щодо  проведення  призову  громадян  на
строкову військову службу восени 2019 року. На запитання Кузьміна В.С.про
те скільки було вручено повісток та скільки із них служить та з якого віку
починається  призов  громадян   повідомила,  що  в  минулому  призові  по
с.Калинівка було вручено 7 повісток, а служити пішов 1, надала роз’яснення
щодо призовного віку .
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 44 додається .

  ІІ. СЛУХАЛИ: Про внесення редакційних уточнень в місцезнаходження
об’єктів, визначених розпорядження КМУ № 500-р від 10.07.2019 року
Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.-  начальник  відділу  фінансів  селищної  ради
доповіла  про  те,  що  в  зв’язку  з  допущеною  помилкою  в  розпорядженні
Кабінету  Міністрів  України  від  10.07.2019  року  №500-р  щодо  місця
розташування  Воскресенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  необхідно  внести
редакційних уточнення в місцезнаходження об’єктів  .Запропонувала проект
рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно



В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 45 додається .

  ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  переліку  об’єктів,  що  будуть
реалізовані  за  кошти  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку
окремих  територій,  визначених  розпорядженням  КМУ  №  500-р  від
10.07.2019 року
Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.-  начальник  відділу  фінансів запропонувала
перелік об’єктів,  що  будуть  реалізовані  за  кошти  субвенції  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-
економічного розвитку окремих територій, визначених розпорядженням КМУ
№ 500-р від 10.07.2019 року.
Запитань, зауважень не надходило.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 46 додається .

  І  V  .  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  розпорядження  в.о.  селищного
голови № 57-р від 06.09.2019 року « Про затвердження мережі закладів
загальної  середньої  освіти  Воскресенської  селищної  ради  на  2019-2020
навчальний рік»
Доповідач:  Білозор  Т.П.-  секретар  виконкому  селищної  ради
проінформувала присутніх про те, що відповідно до Законів України «Про
освіту»  та  про  «Загальну  середню  освіту»  щорічно   відділом  освіти
формується  та  затверджується  мережа  закладів  загальної  середньої  освіти
Воскресенської селищної ради. Ознайомила присутніх із мережею закладів
загальної середньої освіти. Запропонувала проект рішення
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 47 додається .

  V  .  СЛУХАЛИ:  Про  усунення  перешкод  у  спілкуванні  з  дитиною  та
встановлення графіку зустрічей з дитиною
Доповідач: Білозор Т.П. – секретар  виконкому селищної ради зазначила про
те, що 09 вересня 2019 року відбулося засідання комісії  із захисту прав дітей,
де розглядалося питання  встановлення графіку зустрічей Гнатишина Даніїла
з  донькою  Гнатишиною  Маргаритою,25.09.2016  року  народження.  На
засідання були запрошені Гнатишин Даніїл та Гнатишина  Світлана.  Члени
комісії  заслухали  як  батька  так  і  матір  малолітньої  дитини  та  надали
рекомендації батькам .Враховуючи рекомендації членів комісії із захисту прав
дітей, запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно



В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 48 додається .

  V  І.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  зміну  статусу  квартир
двоквартирного  житлового  будинку  в  смт  Воскресенське  Вітовського
району Миколаївської області
Доповідач: Сакун О.В.,головний спеціаліст- юрисконсульт селищної ради
надала  роз’яснення  щодо поданих заяв  громадян  Печенюк Є.М.,  Печенюк
М.О.,  Щеголькової  О.О.,Федорової  Л.І.  про  зміну  статусу  їх  квартир  на
індивідуальні житлові будинки , так як вищевказані квартири відокремлені
одна від одної глухою стіною і мають окремі входи, враховуючи технічний
висновок про проведення технічного обстеження від 28.02.2019 року виданий
КП Миколаївське ММБТІ запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 49 додається .

V  ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  переведення  садового  будинку,  що  відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок
Доповідач: Білозор Т.П- секретар виконкому селищної ради ознайомила із
заявою гр.Гончаренко М.С.,СТ « Сонячна поляна» та поданими документами.
Запитань, зауважень не надходило. Запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 50 додається

V  ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  переведення  садового  будинку,  що  відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок
Доповідач: Білозор Т.П- секретар виконкому селищної ради ознайомила із
заявою  гр.Горбенко  В.В.,СТ  «  Воскресенськ»  та  поданими  документами.
Запитань, зауважень не надходило. Запропонувала проект рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 51 додається

ІХ.  СЛУХАЛИ:  Про  переведення  садового  будинку,  що  відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок
Доповідач: Білозор Т.П- секретар виконкому селищної ради ознайомила із
заявою  гр.Гаріславської  А.М.,СТ  «  Сонячна  поляна-2»  та  поданими
документами.  Запитань,  зауважень  не  надходило.  Запропонувала  проект
рішення.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 52 додається



Х.  СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  складу  постійно  діючої  комісії  з
питань евакуації мешканців населених пунктів Воскресенської селищної
ради, виклавши його в новій редакції
Доповідач: Білозор Т.П- секретар виконкому селищної ради запропонувала
уточнений  склад  постійно  діючої  комісії  з  питань  евакуації  мешканців
населених пунктів Воскресенської селищної ради.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 53 додається

ХІ. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу  комісії з питань техногенно
-  екологічної  безпеки  і  надзвичайних  ситуацій  Воскресенської  селищної
ради, виклавши його в новій редакції
Доповідач: Білозор Т.П- секретар виконкому селищної ради запропонувала
проект рішення щодо внесення змін до складу  комісії з питань техногенно -
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Воскресенської селищної ради.
Запитань, заперечень не надходило.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 54 додається

ХІІ. СЛУХАЛИ: Про  підготовку та винесення на розгляд сесії питання
про адміністративно - територіальний устрій Воскресенської об’єднаної
територіальної громади
Доповідач: Сакун О.В, головний сеціаліст - юрисконсульт селищної ради 
запропонувала проект рішення щодо підготовки та винесення на розгляд сесії
питання про адміністративно - територіальний устрій Воскресенської 
селищної ради. Запитань, заперечень не надходило.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 55 додається

Селищний голова                                                О.ШАПОВАЛОВ


