проект
Южноукраїнська міська рада
Миколаївської області
Виконавчий комітет
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
виконавчого комітету
Дата проведення:

№ з/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

19 .02.2020

Час проведення :

Найменування питань

Про розгляд та погодження річного плану надання послуг з
централізованого
водопостачання
та
централізованого
водовідведення комунального підприємства «Теплопостачання та
водо-каналізаційне господарство» на 2020 рік
Про розгляд та погодження річного плану надання послуг з
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
комунального
підприємства
«Теплопостачання
та
водоканалізаційне господарство» на 2020 рік
Про розгляд та погодження річних планів відокремленого підрозділу
«Южно-Українська АЕС» державного підприємства «Національна
атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на 2020 рік
Про надання згоди департаменту інфраструктури міського
господарства Южноукраїнської міської ради на передачу об’єднанню
співвласників багатоквартирного будинку «Нове життя +», код
ЄДРПОУ 40580693, вартості проведеного поліпшення основних
засобів (роботи з капітального ремонту покрівлі) багатоквартирного
будинку, розташованого на проспекті Соборності № 6 та проспекті
Незалежності № 12 в місті Южноукраїнську
Про затвердження фінансових планів та планів фонду оплати праці
на 2020 рік підприємств комунальної форми власності
Про
втрату
чинності
рішення
виконавчого
комітету
Южноукраїнської міської ради від 16.10.2013 №312 «Про
встановлення розміру орендної плати за торгові площі на ринку з
продажу продовольчих та непродовольчих товарів комунального
підприємства «Критий ринок
м. Южноукраїнська»,
розташованого за адресою: вул. Дружби народів, 19б
Про затвердження списку учасників бойових дій, які приймали
безпосередню участь в антитерористичній операції та знаходяться на
квартирному обліку у виконавчому комітеті Южноукраїнської
міської ради для забезпечення квартирною площею, станом на 01
січня 2020 року
Про взяття на квартирний облік

14.00
Доповідачі
Волчко
Христина
Дмитрівна

-//-

-//-

-//-

Петрик
Інна
Василівна
-//-

Сезоненко
Ірина
Валеріївна

-//-

9.

Про затвердження посадового складу комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому
комітеті Южноукраїнської міської ради та Положення про неї

10. Про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту
Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Миколаївської області
11. Про організацію радіаційного та хімічного спостереження на
території міста Южноукраїнська
12. Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради за 2019 рік
13. Про присвоєння поштової адреси нежитловому приміщенню XVІІІ,
яке розташоване за адресою: проспект Незалежності,18 у місті
Южноукраїнську Миколаївської області
14. Про присвоєння поштової адреси нежитловому приміщенню VІІ, яке
розташоване за адресою:
проспект Незалежності,18 у місті
Южноукраїнську Миколаївської області
15. Про присвоєння поштової адреси об’єкту будівництва індивідуальному житловому будинку, який розташований за
адресою:
вулиця
Степова
у місті Южноукраїнську Миколаївської області
16. Про присвоєння поштової адреси зблокованому одноквартирному
житловому будинку, який розташований за адресою: вулиця
Прокоф’єва у місті Южноукраїнську Миколаївської області (20-к)
17. Про присвоєння поштової адреси зблокованому одноквартирному
житловому будинку, який розташований за адресою: вулиця
Прокоф’єва у місті Южноукраїнську Миколаївської області (20-и)
18. Про присвоєння поштової адреси зблокованому одноквартирному
житловому будинку, який розташований за адресою: вулиця
Прокоф’єва у місті Южноукраїнську Миколаївської області (20-л)
19. Про присвоєння поштової адреси зблокованому одноквартирному
житловому будинку, який розташований за адресою: вулиця
Прокоф’єва у місті Южноукраїнську Миколаївської області (20-м)
20. Про присвоєння поштової адреси зблокованому одноквартирному
житловому будинку, який розташований за адресою: вулиця
Прокоф’єва у місті Южноукраїнську Миколаївської області (20-н)
21. Про присвоєння поштової адреси нежитловому приміщенню, яке
складається з приміщень № № XVI,
XVІa ( XII, XIIa), що
розташоване за адресою: вул. Енергобудівників, 3 у місті
Южноукраїнську Миколаївської області
22. Про присвоєння поштової адреси житловому приміщенню, що
складається з приміщень №№ 013, 014, 015, 015а, ХIV, частини
приміщення № ХІІІ, яке розташоване за адресою: вул. Миру,9 у місті
Южноукраїнську Миколаївської області

Колесников
Іван
Костянтинович

-//-

-//-//Погрібний
Олег
Леонідович
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

23. Про присвоєння поштової адреси нежитловому приміщенню №VIII,
-//що складається з приміщень №№ 1-3, яке розташоване за адресою:
вулиця Набережна Енергетиків, 23 у місті Южноукраїнську
Миколаївської області
24. Про присвоєння поштової адреси об’єкту будівництва –
-//одноквартирному житловому будинку розташованому на вулиці
Затишній у місті Южноукраїнську Миколаївської області
25. Про хід виконання міської соціальної програми підтримки учасників
АТО та членів їх сімей, яка долучається до Програми соціальноГехад
економічного та культурного розвитку міста Южноукраїнська на
Ельвіра
2016-2020 роки «МАЙБУТНЄ МІСТА БУДУЄМО РАЗОМ», Есендуллахівна
затвердженої рішенням
Южноукраїнської міської ради від 31.05.2016 № 196 за 2019 рік
Порядку надання щомісячної матеріальної
26. Про затвердження
допомоги дітям військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти
-//або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
при виконанні службових обов’язків
під час участі в
антитерористичній операції на сході України
27. Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної
-//допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій
та інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції для
усунення наслідків пожежі, затоплення чи стихійного лиха, тощо в
житловому будинку (квартирі)
28. Про надання матеріальної допомоги
-//-

29. Про надання дозволів на укладання договорів про встановлення
права приватної, спільної часткової власності щодо квартири та
дарування ½ частки квартири, право на користування якою має
малолітній
30. Про надання дозволу на укладання договору дарування 1/3 частки
квартири, право на користування якою має малолітній
31. Про надання дозволу на укладання договору дарування ½ частки
квартири, право на користування якою має малолітня
32. Про надання дозволу на продаж квартири, право на користування
якою має малолітній
33. Про надання дозволу на продаж квартири, право на користування
якою мають малолітні
34. Про надання дозволу на продаж квартири, право на користування
якою має малолітній
35. Про надання дозволу на укладання договору дарування квартири,
право на користування якою мають неповнолітня та малолітня
36. Про надання дозволу неповнолітній прийняти в дар ½ частки
квартири
37. Про надання дозволу неповнолітній прийняти в дар 2/4 частки
квартири

Гопкал
Микола
Анатолійович
-//-//-//-//-//-//-//-//-

38. Про надання дозволу на прийняття в дар житловий будинок на ім’я
малолітньої

-//-

39. Про надання дозволу на укладання договору дарування по 3/8 частки
квартири, право на користування якою має малолітній

-//-

40. Про визначення місця проживання малолітньої

-//-

41. Про визначення місця проживання малолітнього

-//-

42. Про затвердження висновку органу опіки і піклування
Южноукраїнської міської ради про визначення місця проживання
малолітньої
43. Про затвердження висновку органу опіки і піклування
Южноукраїнської міської ради про визначення способу участі гр. у
вихованні малолітньої
44. Про затвердження висновку органу опіки і піклування
Южноукраїнської міської ради про доцільність позбавлення
батьківських прав гр.
45. Про затвердження висновку органу опіки і піклування
Южноукраїнської міської ради щодо встановлення опіки над
малолітньою і призначення опікуном її бабу гр.
46. Про затвердження висновку органу опіки і піклування
Южноукраїнської міської ради щодо визначення способу участі
громадянки у вихованні малолітнього внука

Міський голова

В.К. Пароконний

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

