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

29 квітня  2020 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1 Про  затвердження  поточних  індивідуальних
технологічних  нормативів  використання  питної
води  на  житлово  -  комунальному  підприємстві
« Калина»

№ 20
від 29.04.2020

2 Про  зняття  з  квартирного  обліку  Герасимової
Ганни  Анатоліївни,  дитини,  позбавленої
батьківськог
,о піклування, яка перебуває на квартирному обліку
Воскресенської селищної ради.

№ 21
від 29.04.2020

3 Про зміну юридичної  адреси об’єкту нерухомості
( Степанова О.Б., смт Воскресенське)

№ 22
від 29.04.2020

4 Про переведення садового будинку, що відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок
( Маринич В.Г. СТ « Сонячна поляна»)

№ 23
від 29.04.2020

Секретар селищної ради                                                     Тетяна БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ №4

29 квітня 2020 року                                           смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий – Олександр ШАПОВАЛОВ
Члени виконкому : Білозор Т.П., Бєгліца І.Ф, Мількович В.М.,                        
Кузьмін В.С.,   Крамаренко М.В., Уманська Л.В., Компанієць В.А.
     
 І.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  поточних  індивідуальних
технологічних  нормативів  використання  питної  води  на  житлово  -
комунальному  підприємстві « Калина».
Доповідач:  Сакун О.В.,  начальник юридичного відділу селищної ради
ознайомила  із  розрахунками   щодо  поточних  індивідуальних  нормативів
використання  питної  води  по  ЖКП  «  Калина»  та  запронувала  проект
рішення.Запитань, зауважень  від присутніх не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 20 додається .

 
 ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  зняття  з  квартирного  обліку  Герасимової  Ганни
Анатоліївни,  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  яка
перебуває на квартирному обліку Воскресенської селищної ради.
Доповідач:  Білозор Т.П, секретар виконавчого комітету селищної ради
ознайомила  із  листом  управління  соціального  захисту  населення  за
№1798/05  від  16.03.2020  року  щодо  розгляду  питання  про  зняття  з
квартирного обліку Герасимової Г.А.,17.09.1996 р.н. Доповіла присутнім про
те,  що Герасимова  Ганна Анатоліївна  ,  дитина ,  позбавлена  батьківського
піклування, яка перебуває на квартирному обліку Воскресенської селищної
ради,  придбала  власне  житло,  поліпшення  житлових  умов  не  потребує.
Запропонувала проект рішення. Заперечень, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 21 додається .

 ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  зміну  юридичної   адреси  об'єкту  нерухомості
( Степанова О.Б., смт Воскресенське)
Доповідач:  Білозор Т.П.,  секретар виконкому Воскресенської  селищної
ради  ознайомила із заявою та поданими документами Малахової І.Г., яка діє



в  інтересах  Степанової  О.Г.  щодо  упорядкування  нумерації  житлового
будинку та запропонувала проект рішення .Заперечень від членів виконкому
не надходило.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 22 додається .

  І  У  .  СЛУХАЛИ  :  Про  переведення  садового  будинку,  що  відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок ( Маринич В.Г.)
Доповідач:  Білозор Т.П.,  секретар виконкому Воскресенської  селищної
ради  ознайомила із заявою  Маринича В.Г. та поданими документами  щодо
переведення садового  будинку,  що  відповідає  державним  будівельним
нормам, у жилий будинок. Заперечень від членів виконкому не надходило.
                                       Проведено   голосування.

                                  Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 23 додається .

Всі питання порядку денного розглянуто.

Селищний голова                                                      Олександр ШАПОВАЛОВ
 

Тетяна Білозор


