
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ № 7

06 липня 2021 року    смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий – Олександр ШАПОВАЛОВ
Члени виконкому: Білозор Т.П., Яськів Ю.Б., Сиванич Т.Є.,  Белев’ят Ю.І., 
Уманська Л.Є., Кузьмін В.С., Терлецький В.І., Компанієць В.А.,Вінницька В.Б.,  
Мозгова Ф.Б., Волошина Л.В., Крикун І.Ф., Уманська Л.В.

Запрошені: 
Зябко С.В. – начальник відділу соціального захисту населення,

І. СЛУХАЛИ: Про створення Місцевої комісії з формування пропозицій щодо
потреби в  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, підтримку малих
групових  будинків  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа.
Доповідач: Зябко С.В. – начальник відділу соціального захисту населення

Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

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

ІІ. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в с.
Калинівка Вітовського району Миколаївської області

Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради  ознайомила із  заявою
Ахмедової  Ольги Тимофіївни,  поданими нею документами щодо присвоєння
поштової  адреси земельним ділянкам (після розподілу)  в  селі  Калинівка,  що
знаходяться в її власності.

Запитань, зауважень не надходило.
                                        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



Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради  ознайомила із  заявою
Павлишиної Катерини Володимирівни, поданими нею документами щодо зміни
поштової  адреси  об’єктам нерухомості  в  селі  Калинівка,  а  саме:  житловому
будинку разом з господарськими будівлями та спорудами, що, обліковуються  як
власність  Хохітви  Лідії  Іванівни  (померла  02.07.2020  року  а/з  №  67  від
07.07.2020 року).

Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

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

І  V  . СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості.

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила із заявою Гриба
Сергія Миколайовича, поданими ним документами щодо зміни поштової адреси
об’єктам  нерухомості  в  селі  Калинівка,  а  саме:  житловому  будинку  разом з
господарськими будівлями та спорудами, що, обліковуються  як власність Гриба
Миколи Васильовича (помер 20.08.2014 року а/з № 37 від 26.08.2014 року)

Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

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

Селищний голова                         Олександр ШАПОВАЛОВ

Тетяна БІЛОЗОР


