
   
П Е Р Е Л І К

рішень, прийнятих на засіданні виконавчого комітету
07 жовтня  2020 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1 Про   проведення  призову  громадян  України  на
строкову військову  службу 2020 року

№ 62
від 07.10.2020

2 Про присвоєння поштової адреси об’єкту 
нерухомості( Новіков В.А. та Новіков Д.В.              
смт Воскресенське)

№ 63
від 07.10.2020

3 Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості
( Парафіло Н.М.,с.Калинівка)

№ 64
від 07.10.2020

4 Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єктам
нерухомості (Солтан І, с.Калинівка)

№65
від 07.10.2020

5 Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єктам
нерухомості (Постарніченко Н.М., с.Пересадівка)

№66
від 07.10.2020

Секретар селищної ради                                                     Тетяна БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ №11

07 жовтня 2020 року                                           смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий – Шаповалов О.М.
Члени виконкому : Білозор Т.П., Бєгліца І.Ф, Мількович В.В., Кузьмін В.С.,  
Крамаренко М.В., Уманська Л.В., Федоров В.В.
     

 І.  СЛУХАЛИ:  Про  проведення призову  громадян України на  строкову
військову службу 2020 року
Доповідач:  Гаврюк  Т.,  старший  інспектор   з  військового  обліку
ознайомила із розпорядженням голови Вітовської РДА № 304-р від 29.09.2020
року  «Про  організацію  та  проведення  призову  громадян  1993-2002  року
народження  на  строкову  військову  службу  восени  2020  року»  та  наказом
військового комісара Вітовського районного військового комісаріату № 51 від
02.09.020 « По проведення призову громадян України на строкову військову
службу 2020 року». Запропонувала проєкт рішення. 
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 62 додається .

 
 ІІ.  СЛУХАЛИ: Про   присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомості
( Новіков В.А. та Новіков Д.В. смт Воскресенське)
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради  ознайомила  членів
виконкому  із  заявою  та  поданими  копіями документів  Новікова   В.А.  та
Новікова  Д.В.  щодо  присвоєння  поштової  адреси  земельній  ділянці  в  смт
Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської  області.  Зауважень,
заперечень не надходило. Запропонувала проєкт рішення.
                                             Проведено   голосування

.                                       Підсумки голосування одноголосно
В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 63 додається .

 ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  зміну  поштової  адреси  об’єктам  нерухомості
( Парафіло Н.М.,с.Калинівка)
Доповідач:  Білозор  Т.П.,секретар  селищної  ради   донесла  до  відома
інформацію  щодо  поданої  заяви  та  копій  документів  Парафіло  Н.М.
Запропонувала проєкт рішення.



                                        Проведено   голосування.
                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 64 додається .

 
І  V  . СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості
( Солтан І.С.,с.Калинівка)
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради  зачитала заяву  та
ознайомила  із  поданими  документами  щодо  присвоєння  поштової  адреси
житловому  будинку  разом  із  господарськими  будівлями  та  спорудами  та
земельній ділянці в с.Калинівка. Запропонувала проєкт рішення.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 65 додається .

V  . СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості
( Постарніченко Н.М, с.Пересадівка)
Доповідач:  Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила із заявою та
поданими  документами  щодо  присвоєння  поштової  адреси  житловому
будинку  разом  із  господарськими  будівлями  та  спорудами  та  земельній
ділянці в с.Пересадівка по вул. Істоміна. Запропонувала проєкт рішення.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування -  одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 66 додається .

Шаповалов О.М. проінформував членів виконкому про основні види робіт,
які проводяться по населених пунктах громади, а саме:
смт Воскресенське- реконструкція школи та спортивного майданчика;
с.Калинівка- ремонт в ДНЗ «Сонечко»;
с.Пересадівка-реконструкція вуличного освітлення вул. Бойка-Блохіна та
будівництво футбольного поля.

                 Селищний голова                            Олександр ШАПОВАЛОВ

Тетяна БІЛОЗОР


