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

22 травня  2020 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1 Про розгляд питання щодо відшкодування різниці 
між встановленим розміром тарифів на 
централізоване водопостачання та економічно- 
обгрунтованими витратами на його виробництво

№ 24
від 22.05.2020

2 Про внесення змін до складу комісії із визначення
втрат  та  відшкодування  збитків  власникам землі
та  землекористувачам  при  Воскресенській
селищній раді

№ 25
від 22.05.2020 

3 Про зміну юридичної адреси об’єкту нерухомості 
( Марканіч Т.А .та Анікіна С.О.)                               

№ 26
від 22.05.2020

4 Про встановлення графіка спілкування з онуком
( Машевська О.В.)

№ 27
від 22.05.2020

Секретар виконкому селищної ради                             Тетяна БІЛОЗОР



 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ №5
         22 травня  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., Уманська Л.В., Крамаренко М.В., Пильо Ю.М., Синюк Ю.М.,
Компанієць В.М.

    Запрошені: Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету,
                        Сакун О.В., начальник юридичного відділу селищної ради,
                        Черненко Н.Й , головний бухгалтер селищної ради
                        Машевська О.В та Машевська В.В.                   

  І.  СЛУХАЛИ: Про  розгляд питання щодо відшкодування різниці між
встановленим розміром тарифів на  централізоване водопостачання та
економічно- обгрунтованими витратами на його виробництво
Доповідач:  Черненко  Н.Й.,  головний  бухгалтер  селищної  ради  зачитала
проєкт  рішення  з  даного  питання  та  висновок  комісії  селищної  ради  по
вивченню  стану  фінансово-господарської  діяльності  ЖКП  «  Калина»  та
Воскресенського ККП.
В обговоренні питання взяли участь :
Черновол В.І,  керуюча  справами виконавчого  комітету  пояснила поетапне
проведення  робіт  щодо  алагодження  роботи  по  ЖКП  «  Калина»  та
Воскресенському ККП, а саме:
1.прийняття  рішення щодо  відшкодування  різниці  між  встановленим
розміром  тарифів  на   централізоване  водопостачання  та  економічно-
обгрунтованими витратами на його виробництво;
2.внести зміни до бюджету Воскресенської селищної ради щодо виділення
коштів на відшкодування різниці;
3.прийняти рішення про підняття тарифів на водопостачання, згідно вимог
чинного законодавства,
4.відремонтувати башти.

Уманська Л.В.,  член  виконкому висловила  свою думку про  те,  що перед
розглядом  питання  щодо  підняття  тарифів  на  водопостачання  треба
відремонтувати башти. На башті, яка розташована по вул. Пушкіна постійно



переливається вода.  Просила їй надати інформацію по ЖКП « Калина» та
Воскресенському  ККП:  скільки  води  надійшло,  скільки  вилилося,  скільки
оплатилося?
Поцікавилася вартістю 1 куба води станом на сьогоднішній день по селах та
який обгрунтований тариф.
Шаповалов О.М. пообіцяв , що на 26.05.2020 інформація буде надана
Черновол В.І. пояснила:с.Пересадівка-10 грн.80 коп
                                          смт Воскресенське, с.Калинівка -16 грн 50 коп.
Обгрунтований тариф -21 грн.00 коп
Синюк  Ю.М.,  член  виконкому  запропонував  погодити  різницю  між
встановленим  розміром  тарифів  на   централізоване  водопостачання  та
економічно- обгрунтованими витратами на його виробництво.
Пильо Ю.М,, член виконкому підтримав пропозицію Синюка Ю.М.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 24 додається .

                    
  ІІ. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії із визначення втрат
та відшкодування  збитків  власникам землі  та  землекористувачам при
Воскресенській селищній раді
Доповідач: Сакун О.В, начальник юридичного відділу селищної ради 
запропонувала проект рішення та склад комісії в новій редакції.
Білозор Т.П. самостійно публічно оголосила про конфлікт інтересів.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування :
 за-9
 проти -0
 утрималися-0
 не голосували-1 ( Білозор Т.П.)

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 25 додається .

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  зміну  юридичної  адреси  об’єкту  нерухомості
( Марканіч Т.А., Анікіна С.О.)
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила членів 
виконкому із  заявою та поданими документами. Запропонувла проект 
рішення.                                      
                                         Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 26 додається .

І  V  . СЛУХАЛИ: Про встановлення графіку спілкування з онуком
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної ради зачитала заяву гр Машевської О.В. про встановлення графіку
побачення з онуком Машевським Кирилом,14.05.2019 р.н. Звернула увагу на



ст.257 Сімейного Кодексу України « Права баби та діда, прабаби та прадіда на
виховання внуків, правнуків»
Заслухали:
Машевську Олену Валеріївну, яка поскаржилася що невістка  вже 8 місяців
не дозволяє їй бачитися з онуком, тому що між невісткою та свекрухою виник
конфлікт. Сказала, що вона погодиться з будь-яким графіком спілкування з
онуком .
Шаповалов  О.М.  порекомендував  їм   знайти  компроміс  та  домовитись
вдвох , не доводячи діло до суду.
Машевська Валерія Вадимівна розповіла про свої причин по яких вона не
дозволяє бабусі бачити онука.
Синюк  Ю.М.,  запропонував  матері  та  бабусі  на  10  хвилин  залишити
засідання виконкому та обговорити дане питання
Після спливу 10 хвилин  матір та бабуся повідомили про те, що вони дійшли
згоди, а саме: спілкування бабусі з онуком за графіком, встановленим матір’ю
дитини.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 27 додається .

Селищний голова                                 Олександр ШАПОВАЛОВ


