ПЕРЕЛІК
рішень прийнятих на засіданні виконавчого комітету селищної ради
16 липня 2021 року
№
ріпіення
120
121

122
123

124

125

126
127

Назва ріпіення

Дата
прийняття
16.07.2021

Про взяття на квартирний облік Хомич С.В.
Про затвердження протоколу № 1 від 15 липня 2021
року місцевої комісії 3 питань формування пропозицій
стосовно погреби щодо спрямування у 2021 році
субвенції 3 державного бюджету місцевим бюджетам
на проектні , будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інпіих
форм виховання, наближених до сімейних, підтримку
малих групових будинків та забезпечення житлом
дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа.
Про виведення особи 3 числа дітей, позбавлених
батьківського піклування, з прийомної сім’ї.
Про обмеження руху великовагового автотранспорту
на вулично - шляховій мережі Володимирецької
селищної територіальної громади.
Про надання дозволу на виконання робіт по проекту
«Реконструкція приймального відділення лікувального
корпусу комунального некомерційного підприємства
«Володимирецька центральна районна лікарня» по
вул. Грушевського, 39, смт. Володимирець Рівненської
області.
Про стан розгляду письмових звернень громадян, що
надійшли до Володимирецької селищної ради
протягом І півріччя 2021 року.
Про надання одноразової матеріальної допомоги.

16.07.2021

16.07.2021
16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

Про висунення кандидатури жительки с. Бишляк 16.07.2021
Володимирецької селищної територіальної громади до
присвоєння почесного звання України «Мати героїня»

Секретар селищної рад

Юрій БЛИЩИК

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ № 7
засідання виконавчого комітету
16 липня 2021 року
приміщення Володимирецької селищної ради
Засідання розпочалося о 11-00 год.
Засідання закінчилося о 12-00 год.
Головуючий на засіданні секретар селищної
ради Блищик Ю.М.
Присутні шість членів виконавчого комітету:
Блищик Ю.М. - секретар селищної ради,
Боровик В.П., Осмолович О.Г., Друзь В.В.,
Стовба В.О., Романов В.О.
Відсутні чотири члени виконавчого комітету:
Ковенько В.В. Степанюк В.М., Гудзь О.І.,
Симонок В.В.
Запрошені: заступники селищного голови
Котович А.П., Базака І.С., начальники
відділів, служб та спеціалісти селищної ради
(Марковець О.М., Волочнюк В.А.,
Коцяк Ю.П.)

Виступив секретар селищної ради Блищик Ю.М., який інформував присутніх,
що селищний голова Ковенько В.В. перебуває у відпустці та сказав, що на
засіданні присутні 6 членів виконавчого комітету і запропонував обрати
секретарем сьогоднішнього засідання для ведення протоколу Друзя В.В.
Враховуючи відсутність інших пропозицій Блищик Ю.М. поставив на
голосування пропозицію щодо обрання секретарем сьогоднішнього засідання
Друзя Вадима Віталійовича.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 6
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем сьогоднішнього засідання виконавчого
комітету селищної ради Друзя В.М.
Блищик Ю.М. виніс на розгляд членів виконавчого комітету порядок денний
засідання та враховуючи відсутність заперечень і доповнень до порядку
денного запропонував його затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 6
ПРОТИ- 0 ;
УТРИМ -0;
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний сьомого засідання виконавчого
комітету селищної ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про взяття на квартирний облік Хомич С.В.
2. Про затвердження протоколу № 1 від 15 липня 2021 року місцевої комісії з
питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у
2021 році 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.
3. Про виведення особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування,
з прийомної сім’ї.
4. Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулично-шляховій
мережі Володимирецької селищної територіальної громади.
5. Про надання згоди на проведення будівельних робіт.
6. Про стан розгляду письмових звернень громадян, що надійшли до
Володимирецької селищної ради протягом І півріччя 2021 року.
7. Про надання одноразової матеріальної допомоги.

1. Слухали: Про взяття на квартирний облік Хомич С.В.
ІНФОРМУВАВ: Блищик Ю.М.
ДОПОВІДАВ: Коцяк Ю.П. - головний
спеціаліст з юридичних питань;
Зі співдоповіддю по даному питанню виступив начальник служби у справах
дітей селищної ради Волочнюк В.А.
ВИСТУПИЛИ: Осмолович О.Г., Стовба В.О.

Враховуючи відсутність у членів виконкому селищної ради пропозицій та
зауважень до проекту рішення Ю.Блищик поставив його на голосування за
основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 6
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
Виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
/Рішення № 120 додається/
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу № 1 від 15 липня 2021 року
місцевої комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо
спрямування у 2021 році 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.
ДОПОВІДАВ: Волочнюк В.А начальник
служби у справах дітей Володимирецької
селищної ради.
ВИСТУПИЛИ: Друзь В.В., Романов В.О.
Головуючий поцікавився щодо пропозицій у членів виконавчого комітету до
проекту рішення.
Враховуючи відсутність пропозицій та заперечень до проекту рішення
Ю.Блищик поставив його на голосування за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 6
ПРОТИ-О
УТРИМ-О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
Виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
/Рішення № 121 додається/
3.СЛУХАЛИ: Про виведення особи з числа дітей, позбавлених батьківського
піклування, з прийомної сім’ї.
ІНФОРМУВАВ: Блищик Ю.М.

ДОПОВІДАВ: Волочнюк В.А. - начальник
служби у справах дітей Володимирецької
селищної ради.
\\

ВИСТУПИЛИ: Боровик В.П., Осмолович О.Г.
Враховуючи відсутність у членів виконкому селищної ради заперечень до
проекту рішення головуючий поставив його на голосування за основу і в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 6
ПРОТИ-О
У ТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
Виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
/Рішення № 122 додається/
4.СЛУХАЛИ: Про обмеження руху великовагового автотранспорту на
вулично-шляховій мережі в олодимирецької селищної територіальної
громади.
ІНФОРМУВАВ: Блищик Ю.М.
ДОПОВІДАВ: Котович А.П. - заступник
селищного голови.
Зі співдоповіддю по даному питанню виступив начальник відділу
містобудування, архітектури,земельних відносин, житлово-комунального
господарства, благоустрою, економіки,інвестицій, приватизації, комунальної
власності, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення,
мобілізаційної роботи і охорони праці Марковець О.М.
ВИСТУПИЛИ: Друзь В.В., Стовба В.О.
Враховуючи відсутність у членів виконкому селищної ради пропозицій та
заперечень ДО проекту рішення Блищик Ю.М. поставив його на голосування
за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 6
ПРОТИ-О
У ТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
Виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
/Рішення № 123 додається/

5.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на проведення будівельних робіт.
ІНФОРМУВАВ: Блищик Ю.М.
ДОПОВІДАВ: Марковець О.М. - начальник
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, житловокомунального
господарства,
благоустрою,
економіки,
інвестицій,
приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного
захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці.
ВИСТУПИЛИ: Романов В.О., Стовба В.О.
Враховуючи відсутність у членів виконкому селищної ради пропозицій та
заперечень до проекту рішення Блищик Ю.М. поставив його на голосування
за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 6
ПРОТИ-О
У ТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
Виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
/Рішення № 124 додається/
6.СЛУХАЛИ: Про стан розгляду письмових звернень громадян, що надійшли
до в олодимирецької селищної ради протягом І півріччя 2021 року.
ІНФОРМУВАВ: Блищик Ю.М..
ВИСТУПИЛИ: Друзь В.В., Боровик В.П.
Враховуючи відсутність у членів виконкому селищної ради пропозицій та
заперечень до проекту рішення Блищик Ю.М. поставив його на голосування
за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 6
ПРОТИ-О
У ТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
Виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
/Рішення № 125 додається/
7.СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги.
ІНФОРМУВАВ: Блищик Ю.М..

ВИСТУПИЛИ: Стовба В.О., Осмолович О.Г.
Враховуючи відсутність у членів виконкому селищної ради пропозицій та
заперечень до проєкту рішення головуючий поставив його на голосування за
основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 6
ПРОТИ-О
УТРИМ -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
Виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
/Рішення
126 додається/
8. СЛУХАЛИ: Про висунення кандидатури жительки с. Бишляк
Володимирецької селищної територіальної громади до присвоєння
почесного звання України «Мати - героїня»
ІНФОРМУВАВ: Блищик Ю.М..
ВИСТУПИЛИ: Друзь В.В., Боровик В.П.
Враховуючи відсутність у членів виконкому селищної ради пропозицій та
заперечень до проєкту рішення Блищик Ю.М. поставив його на голосування
за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 6
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
Виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
і 27 додається/

Секретар селищної ра,

Юрій БЛИЩИК

