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

22 вересня   2020 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1 Про  затвердження  тарифів  на  послуги  з
централізованого  водопостачання  та  норм
споживання води по Воскресенському селищному
комбінату  по  наданню  комунальних  послуг
населенню

№ 48
від 22.09.2020

2 Про  затвердження  тарифів  на  послуги  з
централізованого  водопостачання  та  норм
споживання води по ЖКП « Калина»

№ 49
від 22.09.2020

3 Про встановлення тарифів на теплову енергію, що
надається  споживачам  ДП  НВКГ
«Зоря»-«Машпроект»

№ 50
від 22.09.2020

4 Про  надання  дозволу  на  тимчасове  погіршення
благоустрою на ділянці магістрального водогону в
с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської
області

№51
від 22.09.2020

5 Про  надання  дозволу  на  тимчасове  погіршення
благоустрою  по  вул.  Шевченко  в  смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської
області

№52
від 22.09.2020

6 Про  внесення  змін  до  складу  комісії  з  питань
техногено  -  екологічної  безпеки  і  надзвичайних
ситуацій  Воскресенської   селищної  ради,
виклавши його в новій редакції

№53
від 22.09.2020

7 Про переведення садового будинку, що відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок
( Потєхін О.В.)

№54
від 22.09.2020

8 Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості
( Шумовська Н.Ф.)

№55
від 22.09.2020

9 Про зміну поштової адреси  об’єктам нерухомості
(Мельник Н.Г.)

№56
від 22.09.2020

10 Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості
( Батищев О.П.)

№57
від 22.09.2020

11 Про  виділення  в  окрему  адресу  об’єктів №58



нерухомості  з  присвоєнням  поштової  адреси
( Куцман Н.П. та Кіріченко О.П.)

від 22.09.2020

12 Про представлення до нагороди Почесного звання
України « Мати- героїня» (Попова С.Д.)

№59
від 22.09.2020

13 Про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав
Подкосової  Ганни Олегівни  та  Залужного  Олега
Вікторовича

№60
від 22.09.2020

14 Про  прийняття  мережі  вуличного  освітлення  в
комунальну  власність  Воскресенської  селищної
ради( с.Калинівка вул. Радіоцентр)

№61
від 22.09.2020

Секретар селищної ради                                                     Тетяна БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ №8

23 липня 2020 року                                           смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий – Олександр ШАПОВАЛОВ
Члени виконкому : Білозор Т.П., Мількович В.В., Кузьмін В.С.,                      
Крамаренко М.В., Уманська Л.В., Компанієць В.А., Федоров В.В..

Запрошені: 
Безбожний Л.М., директор Воскресенського ККП
Шкуренко В.Є, бухгалтер Воскресенського ККП
Радченко А.М., директор ЖКП « Калина»
Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
     
 І.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  протоколу  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
Доповідач:  Білозор  Т.П,  секретар  виконкому  селищної  ради,
проінформувала  членів  виконкому  про  результати  засіданні  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.  Ознайомила  із
загальним списком дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку віком від 16 до 23
років по Воскресенській селищній раді. Зачитала проєкт рішення.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 43 додається .

 
 ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  погодження  річного  плану  надання  послуг  з
централізованого  водопостачання  по  Воскресенському  селищному
комбінату по наданню комунальних послуг населенню на 2020 рік



Доповідач: Шкуренко В.Є, бухгалтер ЖКП « Калина» надала роз’яснення
з даного питання.
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  № 44 додається .

 ІІІ. СЛУХАЛИ: Про зміну  поштової адреси об’єктам нерухомості
Доповідач:  Білозор Т.П.,секретар  селищної ради ознайомила із заявою та
поданими  документами  Овчаренко  Євгена  Анатолійовича,  запропонувала
проєкт рішення. Заперечень, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 45додається .

 
І  V  . СЛУХАЛИ: Про надання обгрунтованих розрахунків Воскресенським
ККП  та  ЖКП  «  Калина»  для  затвердження  тарифів  на  послуги  з
централізованого  водопостачання  та  норм  споживання  води  по
Воскресенській селищній раді
Доповідач:  Шаповалов О.М.,  селищний голова запропонував зобов’язати
директора  Воскресенського  ККП  Безбожного  Л.М.  та  директора  ЖКП
«  Калина»  Радченко  А.М.  до  07  серпня  2020  року  надати  обгрунтовані
розрахунки  для затвердження  тарифів  на  послуги  з  централізованого
водопостачання та норм споживання води  по селищній раді.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 46 додається .

                 Селищний голова                            Олександр ШАПОВАЛОВ


