
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ №6

15 червня 2020 року                                           смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий – Олександр ШАПОВАЛОВ
Члени виконкому : Білозор Т.П., Бєгліца І.Ф, Кузьмін В.С.,                      
Крамаренко М.В., Уманська Л.В., Компанієць В.А.,Пильо Ю.М.

Запрошені: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету
Сакун О.В., начальник юридичного відділу селищної ради
Безбожний Л.М., директор Воскресенського ККП
Радченко А.М., директор ЖКП « Калина»
     
 І.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  акту  комісії  з  визначення  та
відшкодування  збитків  власникам  землі  та  землекористувачам  на
території Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Шаповалов  Олександр  Михайлович,  селищний  голова
пояснив  присутнім   підстави  для  складання   акту  з  визначення  та
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам від 12.06.2020
року. Ознайомив із змістом даного акту.
Білозор Т.П.,секретар виконкому селищної ради зачитала проєкт рішення.
Запитань, зауважень не надходло.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 28 додається .

 
 ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  використання  води  споживачами  комунальних
підприємств Воскресенської селищної ради.
Доповідач:  Шаповалов О.М.,  селищний голова.  В зв’язку  з  постійними
проблемами з постачанням води жителям населених пунктів селищної ради
запропонував   вжити  заходів  щодо  налагодження  безперебійного
водопостачання всіх абонентів.
В обговоренні даного питання взяли участь:
Черновол В.І.внесла пропозицію включити до рішення пункт щодо заборони
поливу городів із системи водопостачання. Контролери повинні проводити з



населенням  роз’яснювальну  роботу  щодо  посилення  контролю  за
використанням води з системи водопостачання.
Радченко А.М. ,сказав про те, що відключення від системи водопостачання 
треба робити комісійно.
Уманська Л.В. запропонувала переглянути  тарифи на водопостачання для 
абонентів у яких відсутні  прилади обліку води.
Білозор Т.П., секретар селищної ради запропонувала пропонувала проєкт 
рішення. Заперечень, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 29 додається .

 ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  переведення  садового  будинку,  що  відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок
Доповідач:  Білозор Т.П.,секретар  селищної ради ознайомила із заявою та
поданими  документами  Кадук  Михайла  Олександровича,  запропонувала
проєкт рішення. Заперечень, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 30 додається .

 

Селищний голова                            Олександр ШАПОВАЛОВ


