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

13 липня   2020 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1 Про  взяття  на  квартирний  облік  неповнолітніх
дітей 

№ 31
від 13.07.2020

2 Про затвердження положення про місцеву комісію
для  формування  пропозицій  стосовно  потреби
спрямування  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень
для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених  до  сімейних,  забезпечення  житлом
дітей-  сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа

№ 32
від 13.07.2020

3 Про створення комісії для формування пропозицій
стосовно  потреби  спрямування  субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
проектні, будівельно- ремонтні роботи, придбання
житла  та  приміщень  для  розвитку  сімейних  та
інших форм виховання, наближених до сімейних,
забезпечення  житлом  дітей-  сиріт,  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх
числа

№ 33
від 13.07.2020

4 Про затвердження висновку опікунської ради
( по Зубенко С.В.)

№34
від 13.07.2020

5 Про представлення до нагороди Почесного звання
України « Мати- героїня» ( Згеря Є.О.)

№35
від 13.07.2020

6 Про присвоєння поштової адреси земельній 
ділянці в с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області( Гелетишак О.В.    
,с.Пересадівка)

№36
від 13.07.2020

7 Про  зміну  юридичної  адреси  об’єктам
нерухомості
( Красовська З.О.)

№37
від 13.07.2020

8 Про переведення садового будинку, що відповідає №38



державним будівельним нормам, у жилий будинок
(Алєксєєва Л.О.)

від 13.07.2020

9 Про виділ в окрему адресу частини нежитлового
приміщення  комунальної  власності  (  АЗПСМ
с.Пересадівка)

№39
від 13.07.2020

10 Про  присвоєння  поштових  адрес  земельним
ділянкам,  на  яких  розташовані  об’єкти  АТ
« Миколаївобленерго»

№40
від 13.07.2020

11 Про  затвердження  детального  плану  території
земельної  ділянки  площею  0,7500  га  в  смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської
області

№41
від 13.07.2020

12 Про  присвоєння  юридичної  адреси  земельній
ділянці( ТОВ « СП Укрсоя»)

№42
від 13.07.2020

Секретар селищної ради                                                     Тетяна БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ №7

13 липня 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.,  Мількович  В.В.,  Уманська  Л.В.,  Компанієць  В.А.
Пильо Ю.М.

     
 І. СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік неповнолітніх дітей
Доповідач:  Білозор Т.П., секретар виконкому селищної ради ознайомила
із  клопотаннями служби у  справах  дітей  Вітовської  РДА № 647/01-10  від
19.05.2020,  № 760/01-10  від  15.06.2020,  № 889/01-10  від  02.07.2020  щодо
постановки на квартирний облік неповнолітніх дітей:
- Гвозденко Ярослава Олеговича,14.06.2004 р.н.;
- Крюкова Андрія Віталійовича,19.05.2004 р.н.;
- Логачову Майю Вікторівну,02.07.2004 р.н.
Запитань, зауважень не надходило. Запропонувала проєкт рішення.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 31 додається .

 
 ІІ.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження положення про місцеву комісію для
формування  пропозицій  стосовно  потреби  спрямування  субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  проєктні,  будівельно-
ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку
сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,
забезпечення  житлом  дітей-  сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар виконкому селищної ради ознайомила
із  проєктом  положення  про  місцеву  комісію  для  формування  пропозицій
стосовно  потреби  спрямування  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  проєктні,  будівельно-  ремонтні  роботи,  придбання  житла  та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до



сімейних, забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа.
Заперечень, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 32 додається .

 ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  створення  комісії для  формування  пропозицій
стосовно  потреби  спрямування  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  проєктні,  будівельно-  ремонтні  роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей- сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  виконкому  селищної  ради
запропонувала  склад  комісії.  Інших пропозицій  не  надходило.  Заперечень,
зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 33 додається .

 

І  V  . СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку опікунської ради
Доповідач:  Білозор Т.П., секретар виконкому  селищної ради  ознайомила
із висновком опікунської ради №1 від 07.07.2020 року щодо клопотання перед
виконавчим комітетом селищної ради розгляду кандидатури Зубенко Віктора
Олексійовича  на  призначення  його  опікуном  над  недієздатною  особою
Зубенко  Сергієм  Вікторовичем,20.05.1983  року  народження.  Заперечень,
зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 34 додається .

V   СЛУХАЛИ: Про представлення до нагороди Почесного звання України
« Мати-героїня»
Доповідач:  Білозор Т.П., секретар виконкому  селищної ради  довела до
відома  членів  виконкому  заяву  та  подані  документи  гр.Згерею  Є.О.  щодо
присвоєння їй Почесного звання України   « Мати-героїня». Члени виконкому
запропонували  клопотати  перед  Вітовською  РДА  щодо  представлення  до
нагороди  Почесного  звання  України     «  Мати-героїня»  ЗГЕРІ  ЄВГЕНІЇ
ОЛЕКСАНДРІВНІ.
Заперечень, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 35 додається .



V  І  СЛУХАЛИ:  Про  присвоєння  поштової  адреси  земельній  ділянці  в
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області
Доповідач:  Білозор Т.П.,секретар виконкому селищної ради  ознайомила
присутніх із поданими документами гр. Гелетишака Олександра Вікторовича
щодо  присвоєння  поштової  адреси  земельній  ділянці  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  та  споруд  в
с.Пересадівка  по  вул.  Михайла  Грушевського  .Розглянувши  подані
документи, секретар виконкому  запропонувала проєкт рішення.
Заперечень, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 36 додається .

V  ІІ СЛУХАЛИ: Про зміну юридичної адреси об’єктам нерухомості
Доповідач:  Білозор Т.П., секретар виконкому селищної ради  довела до
відома членів  виконкому заяву Красовської  Зінаїди Олексіївни щодо зміни
юридичної  адреси  житловому  будинку  та  земельним  ділянкам  в  смт
Воскресенське. Розглянувши подані документи, Білозор Т.П. запропонувала
проєкт рішення.Члени виконкому підтримали його.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 37 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
присутніх  із  поданими документами гр.  Алєксєєвої  Лариси Олександрівни
щодо  переведення  садового  будинку  у  житловий  .Запропонувала  проєкт
рішення.
Заперечень, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 38 додається .

ІХ  СЛУХАЛИ:  Про  виділ  в  окрему  адресу  частини  нежитлового
приміщення комунальної власності( АЗПСМ с.Пересадівка)
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  виконкому  селищної  ради  надала
роз’яснення  членам  виконкому  про  необхідність   виділу  в  окрему  адресу
частини  нежитлового  приміщення  комунальної  власності   -  амбулаторії
загальної практики сімейної медицини с.Пересадівка, а саме для подальшої
передачі  в  оренду  для  комерційного  використання.Запропонувала  проєкт
рішення. Заперечень, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно



  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 39 додається .

Х СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес земельним ділянкам, на
яких розташовані об’єкти АТ « Миколаївобленерго»
Доповідач:  Білозор Т.П., секретар  виконкому селищної ради ознайомила
присутніх із листом ТОВ « Український експертний центр по вимірюванню та
оцінці» щодо визначення місця розташування та присвоєння окремих адрес
земельним ділянкам, на яких розташовані об’єкти АТ « Миколаївобленерго»
Заперечень, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 40 додається .

ХІ СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території земельної
ділянки  площею  0,7500  га  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області
Доповідач:  Білозор Т.П., секретар  виконкому селищної ради ознайомила
членів  виконкому  із  розробленими  документами  щодо  затвердження
детального  плану  території  земельної  ділянки  площею  0,7500  га  в  смт.
Воскресенське. Запропонувала проєкт рішення.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 41 додається .

ХІІ СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці в с-щі
Горохівка Вітовського району Миколаївської області
Доповідач:  Білозор Т.П.,  секретар  виконкому селищної  ради  зачитала
лист  ТОВ  «  СП  УКРСОЯ»  щодо  присвоєння  поштової  адреси  земельній
ділянці для розміщення та експлуатації  основних,  підсобних і  допоміжних
будівель  та  споруд  підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої
промисловості. Запропонувала проєкт рішення.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 42 додається .

Селищний голова                            Олександр ШАПОВАЛОВ


