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НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НЯ ВИКОНКОМУ

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,

ПРОЕКТ

РІШЕН

від 21 серпня 2014 року №
Про торгівлю в нічний час на території селищної ради
Заслухавши заступника селищного голови Паньківа О.Б. щодо дотримання дозволів на
торгівлю у нічний час , обговоривши дане питання та керуючись пп.1 п.б ст.30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Новогуйвинської селищної
ради
В И Р І Ш И В:
1. Заборонити нічну торгівлю підприємцям____________________
2. Попередити ФОП_____________ про не дотримання правил торгівлі.
3. Зобов'язати ФОП встановити камери спостережень біля своїх торгівельних точок.
4. Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ
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Від 21 серпня 2014 року №
Про закріплення жилої площі за
малолітніми, які позбавлені
батьківського піклування
Розглянувши клопотання опікунської ради щодо закріплення житлової площі за
малолітніми, які позбавлені батьківського піклування, з метою збереження житлової
площі за малолітніми дітьми, керуючись ст. 247, 248 Сімейного кодексу України та ст. 71
Житлового кодексу України та ст. 34-б п.2 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", виконком Новогуйвинської селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Закріпити право проживання до повноліття та на час навчання за малолітньою
______________________
2. Закріпити 1/3 частку житла за малолітньою____________________
2. Направити дане рішення для ознайомлення та виконання в Новогуйвинське ВЖРЕКП
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ

2 / 12

Виконком 21.08.2014 р.
Опубліковано: 24.07.2014

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ
від __серпня 2014 року №
Про створення притулку для бродячих собак
Заслухавши заступника селищного голови Паньківа О.Б., щодо створення притулку для
бродячих собак на території селищної ради, обговоривши дане питання та керуючись
пп.____ст.___ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
Новогуйвинської селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Звернутись з проханням в КЕВ м.Житомира щодо виділення пустуючого приміщення
(бувшого свинарника) інв..№____під розміщення притулку для бродячих собак селищної
ради.
2. Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
Від 21 серпня 2014 року №
Про розподіл квартир
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Заслухавши інформацію Паньківа О.Б., заступника селищного голови, голову житлової
комісії, який ознайомив із листами Новогуйвинського ВЖРЕКП, який повідомляє про
звільнені квартири у зв'язку зі смертю основних квартиронаймачів та належних даних
квартир до комунальної власності селищної ради.
Обговоривши дане питання, беручи до уваги протокол розподілу квартир житлової
комісії селищної ради, керуючись ст.47, 54 Житлового Кодексу України та ст.30-б п.8
Закону України "Про місцеве самоврядування", виконавчий комітет Новогуйвинської
селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Видати одер на квартири сім'ям:
1.1 _______________– 1-но кімнатна квартира площею ___ кв.м. за адресою смт.
Новогуйвинське, вул..Др.народів буд. 19, кв.34.
1.2 _______________– 2-х кімнатну квартиру площею ___ кв.м. за адресою смт.
Новогуйвинське, вул..9-ї П'ятирічки буд. 6, кв.8.
2. Включити в ордер на отримання житла:
2.1 сім'ю _____________
2.2 сім'ю ____________
3. Зняти з квартирної черги:
3.1 _______________, який перебуває в загальній черзі за №__ та з черги
першочергового отримання житла для військовослужбовців звільнених в запас за №__.
3.2 ______________який перебуває в загальній черзі за №__ ________
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4. Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
Від 21 серпня 2014 року №
Звіт землевпорядника селищної ради
про стан надходжень коштів за використання
земельних ділянок на території селищної ради
за 1-ше півріччя 2014р
Заслухавши інформацію землевпорядника селищної ради ____________ про стан
надходжень коштів за використання земельних ділянок на території селищної ради за
1-ше півріччя 2014р., керуючись пп.4 п.а ст. 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком Новогуйвинської селищної ради
В И Р І Ш И В:
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1. Звіт землевпорядника селищної ради ___________ про стан надходжень коштів за
використання земельних ділянок на території селищної ради за 1-ше півріччя 2014р.прийняти до відома.
2. Землевпоряднику селищної ради прийняти всі міри щодо забезпечення своєчасних
надходжень коштів за використання земельних ділянок на території селищної ради.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
Від 21 серпня 2014 року №
Про затвердження середнього фактичного
розміру вартості харчування одного дітодня
в дошкільних навчальних закладах
Новогуйвинської селищної ради за липень 2014р.
Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря селищної ради Гончаренко З.Г., щодо
затвердження середнього фактичного розміру вартості харчування одного дітодня в
дошкільних навчальних закладах Новогуйвинської селищної ради за липень 2014р.,
керуючись Постановою КМУ №1591 від 22.11.2004року "Про затвердження норм
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харчування у навчальних закладах", виконком Новогуйвинської селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити слідуючу вартість харчування одного дітодня в
Новогуйвинському дитячому навчальному закладі „Дзвіночок":
- у віці до 3-х років:
липень 2014р. – 13 грн.60 коп.
- у віці від 3-х до 8 років:
липень 2014р. – 18 грн. 04 коп.
2. Затвердити слідуючи вартість харчування одного дітодня в Озерненському дитячому
навчальному закладі „Сонячний теремок"
- у віці до 3-х років:
липень 2014р. – 13 грн. 61 коп.
- у віці від 3-х до 8 років:
липень 2014р. – 18 грн. 37 коп.
3. Дане рішення підлягає затвердженню на черговій сесії селищної ради.
Селищний голова В.О. Гарбуз
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НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ
від __серпня 2014 року №
Про надання дозволу на розміщення об'єкту торгівлі
Ознайомившись із заявами, щодо надання дозволу на здійснення торгівлі , обговоривши
дане питання та керуючись пп.1 п.б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконком Новогуйвинської селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл:
2. Зобов'язати заявників вчасно сплачувати податки і збори та дотримуватись правил
торгівлі.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
Від 21 серпня 2014року №
Про розгляд заяв щодо надання юридичної адреси
Розглянувши заяви: щодо присвоєння юридичної адреси, обговоривши дане питання та
керуючись пп. 8 п.а ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
виконком Новогуйвинської селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Присвоїти юридичну адресу:________________
2. Заявникам оформити документи згідно чинного Законодавства
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ
Від 17 липня 2014 року

№

Про затвердження тарифів на послуги
з теплопостачання для споживачів
ІІ та ІІІ групи смт Новогуйвинське
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Розглянувши лист Новогуйвинського ВЖРЕКП №391 від 23.05.2014р. про
затвердження тарифів на оплату послуг з теплопостачання для потреб ІІ-ї та ІІІ-ї групи
споживачів смт. Новогуйвинське та з метою приведення до собівартості тарифів на
оплату послуг з теплопостачання , відповідно до поданих висновків Державної інспекції
України з контролю за цінами від 15.05.2014року №596-К та №595-К щодо розрахунку
економічно обґрунтованих планових витрат під час формування тарифів на окремі види
житлово-комунальних послуг на складову витрат- прямі матеріальні витрати - витрати на
придбання палива -природного газу, що використовується для виробництва і надання
теплової енергії установам та організаціям, що фінансується з державного і місцевих
бюджетів, а також промисловим споживачам та іншим суб’єктам господарювання, у
складі витрат на виробництво, транспортування постачання теплової енергії,
скорегований відповідно до граничного рівня ціни на природний газ визначеного
постановою КМУ від 30.12.2013року №951 « Про зниження ціни на природний газ» та
Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики від 30.12.2013року №1798 та № 1799 та на підставі ст.31 Закону України від
24.06.04р. №1875 - ІV "Про житлово-комунальні послуги", ст.28 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", ст.7 Закону України "Про житлово- комунальні
послуги", керуючись Постановою КМУ №869 від 01.06.2011 р. «Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», виконком
селищної ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити з __________2014року тарифи на послуги з теплопостачання для
споживачів ІІ-ї та ІІІ-ї групи смт.Новогуйвинське
1.1. для бюджетних організацій:
-18,60 грн. (без ПДВ) за 1 кв.м. опалювальної площі на місяць впродовж
опалювального
сезону (6 місяців), або
- 666,19 грн. (без ПДВ) за 1 Гкал фактично спожитої теплової енергії при
застосуванні
приладів обліку теплової енергії;
1.2. для інших організацій:
-14,99 грн. (без ПДВ) за 1 кв.м. опалювальної площі на місяць впродовж
опалювального
сезону ( 6 місяців), або
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- 752,93 грн. (без ПДВ) за 1 Гкал фактично спожитої теплової енергії
застосуванні приладів обліку теплової енергії.

при

2. Зобов'язати Новогуйвинське ВЖРЕКП забезпечити виконання заходів, направлених
на зменшення обсягів споживання природного газу та електроенергії, підвищення
надійності і якості теплопостачання селища, зменшення втрат тепла в мережах та
зниження собівартості послуг.
3. Вважати таким, що втратили чинність з _____________ 2014року :
рішення виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради від 30.01.2014 року №22
"Про затвердження тарифів на послуги з теплопостачання для споживачів ІІ та ІІІ групи
споживачів смт. Новогуйвинське" ;
4. Дане рішення довести до відома споживачів через засоби масової інформації.
6. Контроль за виконанням покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.
Селищний голова

В.О. Гарбуз

ДОПОВНЕНО 08.08.2014 р.
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ
Від 21 серпня 2014 року

№

Про визначення виконавця послуги та
встановлення тарифів на теплопостачання
на території Новогуйвинської селищної ради
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З метою створення ефективних ринкових механізмів господарювання у
житлово-комунальному господарстві с. __^____ відповідно до статті 7 Закону України
«Про житлово-комунальні послуги», статті 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 869 «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
ВИРІШИВ:
1. Визначити виконавця послуги з теплопостачання на території Тублікарні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТЕПЛО ЖИТОМИР ».
2.
Встановити тарифи на послуги з теплопостачання на території
тублікарні ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЖИТОМИР»:

«УКРТЕПЛО

для II групи сножйвачів (бюджетні організації) 1250,00 грн./Гкал. або
з

50,54 грн.

урахуванням ПДВ за 1 (один) квадратний метр опалювальної площі у розрахунку на
опалювальний період.
3. Дане рішення довести до відома споживачів через засоби масової інформації.
4. Контроль за виконанням покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.
Селищний голова

В.О. Гарбуз
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