
П Е Р Е Л І К

рішень, прийнятих на засіданні виконавчого комітету

27 лютого 2020 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1 Про  затвердження  акту  обстеження  технічного
стану  квартири з  метою визначення  її  технічного
стану та надання дозволу на її придбання

№ 6

від 27.02.2020

2 Про  заходи  щодо  збереження  від  пошкоджень
кабельних ліній зв’язку, які проходять на території
Воскресенської селищної ради

№ 7

від 27.02.2020

3 Про  надання  повноважень  посадовій  особі
Воскресенської  селищної  ради  на  складання
протоколів про  адміністративні правопорушення

№ 8

від 27.02.2020

4 Про  проведення  призову  громадян   на  строкову
військову службу навесні 2020 року

№ 9

від 27.02.2020

5 Про затвердження  інформаційних і  технологічних
карток  адміністративних  послуг,  що  надаються
через  відділ  «  Центр  надання  адміністративних
послуг»  виконавчого  комітету  Воскресенської
селищної  ради

№ 10

від 27.02.2020

6 Про  взяття  на  квартирний  облік  дитини,
позбавленої  батьківського  піклування  (  Ахмедов
Ешгін,с.Калинівка)

№ 11

від 27.02.2020

7 Про взяття на квартирний облік до загальної черги
на отримання житла(Фученко Лілія,с.Пересадівка)

№ 12



від 27.02.2020

8 Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єктам
нерухомості ( Логвін О., смт Воскресенське)

№ 13

від 27.02.2020

9 Про зміну юридичної адреси об’єктам нерухомості
( Трайзе В., смт Воскресенське)

№14

27.02.2020

10 Про зміну юридичної адреси об’єктам нерухомості
( Томов М.,с.Пересадівка)

№15

27.02.2020

11 Про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав
Подкосової Ганни Олегівни

№16

27.02.2020

Секретар селищної ради                                                     Тетяна БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ №2

27 лютого 2020 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.,
Синюк Ю.М., Крамаренко М.В., Уманська Л.В.

      І. СЛУХАЛИ: Про затвердження акту обстеження технічного стану
квартири з метою визначення її технічного стану та надання дозволу на 
її придбання.

Доповідач:  Білозор Т.П., секретар виконкому селищної ради ознайомила
членів  виконкому  з  Актом  обстеження  технічного  стану  житлового
приміщення  для  надання  дозволу  на  його  придбання   Герасимовій  Ганні
Анатоліївні,  дитині,  позбавленої  батьківського  піклування  .Запропонувала
проект рішення. Запитань, зауважень  від присутніх не надходило.

                                        Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 6 додається .

 

 ІІ. СЛУХАЛИ: Про заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних
ліній зв’язку, які проходять на території Воскресенської селищної ради

Доповідач:  Білозор Т.П, секретар виконавчого комітету селищної ради
ознайомила присутніх із листом ТО « Атраком» щодо видачі відповідного
рішення.. Зауважень, запитань не надходило.

                                                                         

                                        



                                        Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно

В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 7 додається .

 ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  повноважень  посадовій  особі
Воскресенської  селищної  ради  на  складання  протоколів  про
адміністративні правопорушення.

Доповідач:  Білозор Т.П.,  секретар виконкому Воскресенської  селищної
ради запропонувала  проект  рішення.  Заперечень  від  членів  виконкому не
надходило.

                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно

В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 8 додається .

  І  V  . СЛУХАЛИ  : Про проведення призову громадян України на строкову
військову службу навесні 2020 року

Доповідач:  Седнєва О.В, інспектор з військового обліку селищної ради
ознайомила  із  листом   Вітовського  районного  військового  комісаріату
Миколаївської  області  щодо  завдань  під  час  проведення  організації  та
проведення призову. Запропонувала проект рішення.

                                      Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно

В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 9 додається .

 

 V  .  СЛУХАЛИ  :  Про  затвердження  інформаційних   і  технологічних
карток  адміністративних  послуг,  що  надаються  через  відділ  «Центр
надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Воскресенської
селищної ради

Доповідач:  Сиванич  Т.Є.,  начальник  відділу  «Центр  надання
адміністративних  послуг»  виконавчого  комітету  Воскресенської
селищної  ради запропонувала  проекти  інформаційних   і  технологічних
карток адміністративних послуг, які  планується надавати відділом ЦНАП.



Запропонувала проект рішення. Заперечень , зауважень не надходило.

      Проведено   голосування.

 Підсумки голосування – одноголосно.

В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 10 додається .

  V  І. СЛУХАЛИ  : Про взяття на квартирний та соціальний квартирний
облік дитини, позбавленої батьківського піклування

Доповідач: Білозор Т.П., секретар виконкому селищної ради .  Ознайомила
із  клопотанням  служби  у  справах  дітей  Вітовської  РДА  щодо  взяття  на
квартирний   та  соціальний  квартирний   облік  неповнолітнього  Ахмедова
Ешгіна  Рашадовича,25.01.2003  р.н,  який  зареєстрований  за  адресою:
с.Калинівка,  вул. Адмірала Траверсе,43  Вітовського району Миколаївської
області),як  дитину  позбавлену  батьківського  піклування(  рішенням
Жовтневого  районного  суду  Миколаївської  області  від  12.11.2019  року
батько та мати дитини позбавлені батьківських прав)

Проведено голосування.

Підсумки голосування - одноголосно

 ВИРІШИЛИ: рішення № 11 додається.

  V  І. СЛУХАЛИ  : Про взяття на квартирний облік до загальної черги на
отримання житла

Доповідач: Білозор Т.П., секретар виконкому селищної ради .  Ознайомила
із заявою та поданими документами Фученко Лілії, жительки с.Пересадівка.
Молода сім’я має бажання покращити свої житлові умови, так як проживає в
будинку  разом  із  батьками  та  сім’єю  сестри.  Лілія  планує  звернутися  за
отриманням молодіжного кредиту з метою отримання житла .Запропонувала
проект рішення. Заперечень, зауважень не надходило. 

Проведено голосування.

Підсумки голосування- одноголосно

 ВИРІШИЛИ: рішення № 12 додається.



      V  ІІ.  СЛУХАЛИ  :  Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єктам
нерухомості

Доповідач: Білозор Т.П., секретар виконкому селищної ради , зачитала 
заяву Логвіна Олександра, смт Воскресенське, вул. Пушкіна щодо 
об’єднання двох земельних ділянок в одну  з №3,№5  на №5 .Запропонувала 
проект рішення.

Проведено голосування.

Підсумки голосування - одноголосно

 ВИРІШИЛИ: рішення № 13 додається.

          V  І. СЛУХАЛИ  : Про зміну юридичної адреси об’єктам нерухомості

Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  виконкому  селищної  ради
запропонувала  проект  рішення  щодо  зміни  юридичної  адреси  житловому
будинку  разом  із  господарськими  будівлями  та  спорудами  та  земельній
ділянці в смт Воскресенське по вул. Поштова з №40 на №42, які належать
Трайзе Вірі Тарасівні.

Проведено голосування.

Підсумки голосування- одноголосно

 ВИРІШИЛИ: рішення № 14 додається.

      V  І. СЛУХАЛИ  : Про зміну юридичної адреси об’єктів нерухомості

Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  виконкому  селищної  ради
запропонувала  проект  рішення  щодо  зміни  юридичної  адреси  житловому
будинку разом із господарськими будівлями та спорудами  в с.Пересадівка
по  вул.  Бойка-Блохіна  з  №127  на  №125,  які  належать  Томову  Михайлу
Михайловичу.

Проведено голосування.

Підсумки голосування- одноголосно

 ВИРІШИЛИ: рішення № 15 додається.

Всі питання порядку денного розглянуто.

Селищний голова                                Олександр ШАПОВАЛОВ



 


