ПРОТОКОЛ ВИКОНКОМУ №6 Від 17 травня 2018 року

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ ВИКОНКОМУ №6

Від 17 травня 2018 року

Голова виконкому: Гончаренко З.Г.

Заступник голови виконкому: Руцька Л.А.

Секретар виконкому: Каменська І.І.

Члени виконкому: Паньків О.Б., Тарасюк Т.В., Криворучек В.М., Пилипчук Л.І.,
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Колесник Н.Л., Смеюн Г.І., Онушко В.О.

Присутні: Корзун В.Г.,начальник Новогуйвинського ВЖРЕКП, Гетьманець О.О.,
головний бухгалтер Новогуйвинського ВЖРЕКП; Нестеренко С.Д., головний інженер КП
«Озерне»

Розпочала засідання виконавчого комітету голова виконкому Гончаренко З.Г., яка
ознайомила з порядком денним та запропонувала затвердити.

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - одноголосно

Порядок денний:

1. Про підсумки роботи опалювального сезону 2017-2018рр. та стан підготовки до роботи
в осінньо-зимовий період 2018-2019рр.

2. Про встановлення скоригованих тарифів на водопостачання надані Новогуйвинським
ВЖРЕКП для 1-ї, 2-ї та 3-ї груп споживачів в смт Новогуйвинське.

3. Про встановлення тарифів на вивезення твердих побутових відходів на території
Новогуйвинської селищної ради.
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4. Про результати санітарної очистки селищ на території селищної ради.

5. Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2018 р.

6. Про розгляд заяв .

7. Про присвоєння тимчасової адреси.

8. Про зняття опіки над неповнолітньою____________________, _______ р.н.

Затверджено регламент роботи:

Виступаючим – до 8 хв

Зауваження, пропозиції – до 3 хв.

ГОЛОСУВАННЯ: «за» - одноголосно

1.СЛУХАЛИ: Про підсумки роботи опалювального сезону 2017-2018рр. та стан
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019рр.

Заслухавши керівників комунальних підприємств
селищної ради щодо підсумків роботи опалювального
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сезону 2017-2018рр. та стан підготовки до роботи в
осінньо-зимовий період 2018-2019 рр, керуючись пп.3
п.а ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконком Новогуйвинської селищної ради
ГОЛОСУВАННЯМ : « за» - одногосно

ВИРІШИВ: рішення № 54 додається

2. СЛУХАЛИ: Про встановлення скоригованих тарифів на водопостачання надані
Новогуйвинським ВЖРЕКП для 1-ї, 2-ї та 3-ї груп споживачів в смт Новогуйвинське.

Заслухавши інформацію головного бухгалтера
Гетьманець О.О. та розглянувши лист начальника
Новогуйвинського ВЖРЕКП Корзуна В.Г. №86 від
03.04.2018р, керуючись постановою Кабінету Міністрів
України від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на
житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету
Міністрів України від 17.07.2014 року №269 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України», п.2 ч.1 ст.7, п.2 ч.1 ст.14, ч.3 ст.31 Закону
України «Про житлово-комунальні послуги» від
24.06.2004 року №1875-VI, ч.2 ст.2, ст.ст.11, 17, п.п.2 п. «а»
ст.28, ч.6 ст.59, ч.1 ст.73 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року
№280/97-ВР виконавчий комітет Новогуйвинської
селищної ради
ГОЛОСУВАННЯМ : « за» - 9, «проти»-0, «утримались»-1
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ВИРІШИВ: рішення № 55 додається

3. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на вивезення твердих побутових відходів
на території Новогуйвинської селищної ради.

Заслухавши інформацію та розглянувши лист
директора ПП «ВЖРЕП №4» №348 від 06.04.2018р,
керуючись постановою Кабінету Міністрів України від
17.07.2014 року №269 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України», п.2 ч.1 ст.7, п.2
ч.1 ст.14, ч.3 ст.31 Закону України «Про
житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 року
№1875-VI, ч.2 ст.2, ст.ст.11, 17, п.п.2 п. «а» ст.28, ч.6 ст.59,
ч.1 ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» від 21.05.1997 року №280/97-ВР виконавчий
комітет Новогуйвинської селищної ради
ГОЛОСУВАННЯМ : « за» - одноголосно

ВИРІШИВ: рішення № 56 додається

4. СЛУХАЛИ: Про результати санітарної очистки селищ на території селищної
ради.

Заслухавши заступника селищного голови Паньківа О.Б., щодо результатів
проведення весняної толоки з озеленення та благоустрою селищної ради, з метою
наведення належного санітарно-екологічного стану, збереження та охорони
навколишнього середовища та керуючись пп..7 п.а ст. 30 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Законом України “Про благоустрій населених пунктів ”,з
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метою поліпшення стану довкілля, збереження та охорони навколишнього середовища,
виконком Новогуйвинської селищної ради

ГОЛОСУВАННЯМ : « за» - одноголосно

ВИРІШИВ: рішення № 57 додається

5. СЛУХАЛИ: Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2018 р.

Заслухавши інформацію заступників директорів гімназій смт Озерне, смт.
Новогуйвинське та заступника селищного голови Руцької Л.А., з метою забезпечення
повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, проживаючих на території
Новогуйвинської селищної ради, керуючись пп.2 п.а ст. 32 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні ”, виконком Новогуйвинської селищної ради

ГОЛОСУВАННЯМ : « за» - одноголосно

ВИРІШИВ: рішення № 58 додається

6. СЛУХАЛИ:

Про розгляд заяв .

Розглянувши заяви ФОП Кравчук Фелікси Андріївни від 10.04.2018 року, ФОП
Скородинського Сергія Івановича від 05.04.2018 року та ФОП Чернюка Олега
Миколайовича від 13.04.2018 року, враховуючи «Порядок провадження торговельної
діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживачів»
затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 15.06.2006 року №833, керуючись ч.2
ст. 2, ст.18, пп.4 п. «б» ст.30, ст. 52, ч.6 ст.59, ч.1 ст. 73 Закону України «Про місцеве
самоврядування» від 21.05.1997 року №280/97-ВР, обговоривши дане питання,
виконавчий комітет Новогуйвинської селищної ради
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ГОЛОСУВАННЯМ : « за» - одноголосно

ВИРІШИВ: рішення № 59 додається

7. СЛУХАЛИ:

Про присвоєння тимчасової адреси.

Заслухавши землевпорядника Новогуйвинської селищної ради Базаренко О.В., який
ознайомив із заявою гр. Карпеки Олега Олександровича, враховуючи «Порядок
присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна на території Новогуйвинської селищної
ради» затверджений рішенням Новогуйвинської селищної ради № 386 від 30.05.2017 р.
та керуючись пп.8 п. «а» ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
обговоривши дане питання, виконавчий комітет Новогуйвинської селищної ради

ГОЛОСУВАННЯМ : « за» - одноголосно

ВИРІШИВ: рішення № 60 додається

8.СЛУХАЛИ: Про зняття опіки над неповнолітньою __________________________,
_____ р.н.

Заслухавши інформацію Руцької Л.А., голови опікунської ради, яка ознайомила з
висновком опікунської ради щодо розгляду заяви ___________, жительки смт. Озерне,
вул. Авіаційна, ___, кв._ про звільнення її від обов´язків опікуна, піклувальника над
неповнолітньою ___________________ ________р.н. в зв´язку з сімейними обставинами
опікуна та згідно стану розвитку підопічної, яка потребує згідно Витягу №903 від 08
серпня 2017 року навчання за програмою для дітей з помірною розумовою відсталістю,
супровід психолога, асистента вчителя, заняття з дефектологом та логопедом.
Враховуючи, що підопічна ___________з 14 березня 2017 року перебуває на повному
державному утриманні в Бердичівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті,
згідно довідки №410 від 13.09.2017 р., опікун(піклувальник) ________ тривалий час не

7/8

ПРОТОКОЛ ВИКОНКОМУ №6 Від 17 травня 2018 року

відвідує її та не цікавиться її навчанням.

Обговоривши дане питання, беручи до уваги вище викладене та керуючись п.п.4 п б ч.1
ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.251 Сімейного Кодексу
України, ст.75 Цивільного Кодексу України виконком Новогуйвинської селищної ради

ГОЛОСУВАННЯМ : « за» - одноголосно

ВИРІШИВ: рішення № 61 додається

Селищний голова подякувала усіх за участь в роботі виконкому та оголосила засідання
закритим.

Селищний голова

З.Г.Гончаренко
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