
  

УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 вересня 2021 року                      № 216
смт Срібне

Про розгляд заяви  жителів будинку 63 
по вул. Миру в смт Срібне, Прилуцького 
району, Чернігівської області

Розглянувши звернення жителів будинку 63 по вул. Миру в  смт Срібне,
Прилуцького району, Чернігівської області та матеріали, подані до виконкому,
про зміну поштової адреси,  відповідно до ст. 37 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1. Змінити  адресу квартири, яка належать на праві приватної спільної
часткової власності МОСКАЛЕНКУ Віктору Васильовичу та МОСКАЛЕНКО
Валентині  Олександрівні, з  вул.  Миру  63,  кв.1,   смт  Срібне,  Прилуцького
району, Чернігівської області на вул. Миру 63 б, кв.1,  смт Срібне, Прилуцького
району, Чернігівської області.

2. Змінити  адресу квартири, яка належать на праві приватної власності
КОСЕНКО  Ользі  Володимирівні, з  вул.  Миру  63,  кв.2,   смт  Срібне,
Прилуцького району, Чернігівської області на вул. Миру 63 б, кв.2,  смт Срібне,
Прилуцького району, Чернігівської області.

3. Змінити  адресу квартири, яка належать на праві приватної власності
ОНИЩЕНКУ  Віктору  Анатолійовичу, з  вул.  Миру  63,  кв.3,   смт  Срібне,
Прилуцького району, Чернігівської області на вул. Миру 63 б, кв.3,  смт Срібне,
Прилуцького району, Чернігівської області.

4. Змінити  адресу квартири, яка належать на праві приватної спільної
часткової  власності  КОЗАЧКУ  Миколі  Івановичу  та  КАРПЕНКО  Світлані
Олексіївні, з  вул.  Миру  63,  кв.4,   смт  Срібне,  Прилуцького  району,
Чернігівської області на вул. Миру 63 б, кв.4,  смт Срібне, Прилуцького району,
Чернігівської області.



5. Громадянам  зазначеним  в  п.1-4  даного  рішення  привести  у
відповідність технічну та правоустановчу документацію на об’єкти приватної
власності.

6. Контроль  за   виконанням  цього   рішення  покласти  на  керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Перший заступник
селищного голови      Віталій ЖЕЛІБА



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 вересня 2021 року                         № 217   
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. КИСЛЯК В.М.,
жительки  вул. Лугова 2, с.Поділ, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши заяву гр. КИСЛЯК Валентини Миколаївни,  жительки вул.
Лугова 2,   с.Поділ,  Прилуцького району,  Чернігівської  області та  матеріали,
подані до виконкому, про надання матеріальної допомоги на лікування матері -
ГУБАР  Лідії  Петрівни,  жительки  вул.  Гагаріна  32,  с.Поділ,  Прилуцького
району, Чернігівської області, керуючись    ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» у рамках виконання Програми «Турбота» на 2021 -
2026 роки,  затвердженої  рішенням тридцять  шостої  сесії  сьомого  скликання
Срібнянської  селищної  ради  від  13  жовтня  2020  року,  виконавчий  комітет
селищної ради вирішив:

1. Надати  матеріальну  допомогу  КИСЛЯК  Валентині  Миколаївні,
жительці  вул. Лугова 2,  с.Поділ, Прилуцького району, Чернігівської області на
лікування матері - ГУБАР Лідії Петрівни, жительки вул. Гагаріна 32, с.Поділ,
Прилуцького району, Чернігівської області в розмірі – 1000  (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової грошової допомоги гр. КИСЛЯК Валентині Миколаївні  у розмірах
згідно з п. 1  цього рішення.

3. Контроль   за   виконанням  цього    рішення   покласти   на
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Перший заступник
селищного голови      Віталій ЖЕЛІБА



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 вересня 2021 року                        № 218   
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. КОМАРЧУКА В.Р.,
жителя  вул. Шевченка 5, смт Дігтярі, 
Прилуцького району, Чернігівської області

   Розглянувши  заяву  КОМАРЧУКА  Володимира  Ростиславовича
(учасника  бойових дій),  жителя  вул.  Шевченка  5,  смт  Дігтярі,  Прилуцького
району, Чернігівської області та матеріали, подані до виконкому про надання
матеріальної  допомоги,  керуючись  ст.  34 Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  у  рамках  виконання  Програми   соціальної
підтримки  учасників  бойових  дій  та  членів  їх  сімей,  що  проживають  на
території  Срібнянської  селищної  ради  на  2021  -2026  роки,  затвердженої
рішенням тридцять шостої сесії сьомого скликання Срібнянської селищної ради
від 13 жовтня 2020 року, виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1. Надати  матеріальну  допомогу  КОМАРЧУКУ  Володимиру
Ростиславовичу, жителю  вул. Шевченка 5, смт Дігтярі, Прилуцького району,
Чернігівської області  в розмірі – 1000 (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової грошової допомоги гр. КОМАРЧУКУ Володимиру Ростиславовичу
у розмірах згідно з п. 1  цього рішення.

3. Контроль  за   виконанням  цього   рішення  покласти  на  керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Перший заступник
селищного голови      Віталій ЖЕЛІБА



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 вересня 2021 року                         № 219   
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ЛАВРІНЕНКО Т.О.,
жительки  вул. Гагаріна 61, с.Васьківці, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши заяву гр.  ЛАВРІНЕНКО Тетяни Олександрівни,   жительки
вул.  Гагаріна  61,   с.Васьківці,  Прилуцького району,  Чернігівської  області та
матеріали,  подані  до  виконкому,  про  надання  матеріальної  допомоги  на
лікування  дочки   -  ЛАВРІНЕНКО  Віроніки  Вікторівни,
керуючись    ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у
рамках  виконання  Програми  «Турбота»  на  2021  -2026  роки,  затвердженої
рішенням тридцять шостої сесії сьомого скликання Срібнянської селищної ради
від 13 жовтня 2020 року, виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1. Надати  матеріальну  допомогу  ЛАВРІНЕНКО  Тетяні  Олександрівні,
жительці   вул.  Гагаріна  61,   с.Васьківці,  Прилуцького  району,  Чернігівської
області на лікування дочки  - ЛАВРІНЕНКО Віроніки Вікторівни в розмірі –
2000  (дві тисячі) грн.

2. Відділу    бухгалтерського    обліку    та    звітності    провести
виплату

одноразової  грошової  допомоги  гр. ЛАВРІНЕНКО  Тетяні  Олександрівні   у
розмірах згідно з п. 1  цього рішення.

3. Контроль   за   виконанням  цього    рішення   покласти   на   керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Перший заступник
селищного голови      Віталій ЖЕЛІБА



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 вересня 2021 року                         № 220
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ЛОГВИН Л.Л.,
жителя  вул. Миру 10, смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши заяву гр. ЛОГВИН Любові Леонідівни, жителя вул. Миру  10,
смт Срібне, Прилуцького району, Чернігівської області та матеріали, подані до
виконавчого  комітету,  про надання дозволу  на  проведення  земляних робіт  з
метою підключення до водопостачання будинку, що знаходиться за адресою:
вул.  Миру   10,  смт  Срібне,  Прилуцького  району,  Чернігівської  області,
керуючись ст.  30  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

1. Надати   гр.  ЛОГВИН  Любові  Леонідівні дозвіл  на  проведення
земляних  робіт  з  метою  підключення  до  водопостачання  будинку,  що
знаходиться  за  адресою:  вул.  Миру   10,   смт  Срібне,  Прилуцького  району,
Чернігівської області.

2. З метою недопущення аварійних ситуацій земляні роботи проводити
за умови їх погодження з керівництвом Срібнянської дільниці з експлуатації
газового  господарства  Прилуцького  управління  з  експлуатації  газового
господарства ПАТ «Чернігівгаз»,  СЛД №4 районного центру телекомунікацій
№234 м.Прилуки, відділенням поліції №1 Прилуцького районного ВП ГУНП в
Чернігівській обл. 

3. Встановити  термін  дії  дозволу -  3  доби  з  початку  проведення
земляних робіт.

4. Зобов'язати  гр.  ЛОГВИН  Любов  Леонідівну після  проведення
земляних робіт забезпечити відновлення порушених елементів благоустрою.

5. Контроль   за   виконанням  цього    рішення  покласти   на   першого
заступника селищного голови Віталія ЖЕЛІБУ.

Перший заступник
селищного голови      Віталій ЖЕЛІБА



  

УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 вересня 2021 року                      № 221
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. МАРТИЩЕНКО Н.І.,
жительки  пров. Пушкіна 1, смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши  заяву гр. МАРТИЩЕНКО Надії Іванівни, жительки пров.
Пушкіна  1,  смт  Срібне,  Прилуцького  району,  Чернігівської  області  та
матеріали, подані до виконкому, про зміну поштової адреси,  відповідно до ст.
37  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий
комітет селищної ради вирішив:

1. Змінити  адресу будинку, який належать на праві приватної власності
МАРТИЩЕНКО Надії  Іванівні, з  вул.  Пушкіна 1,   смт Срібне,  Прилуцького
району, Чернігівської області  на  пров. Пушкіна 1,  смт Срібне, Прилуцького
району, Чернігівської області.

2. МАРТИЩЕНКО Надії Іванівні привести у відповідність технічну та
правоустановчу документацію на об’єкт зазначений в п.1 даного рішення.

3. Контроль  за   виконанням  цього   рішення  покласти  на  керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Перший заступник
селищного голови      Віталій ЖЕЛІБА



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 вересня 2021 року                         №  222  
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ПЕРЕПАДІ О.В.,
жителя  вул. Першотравнева 29, смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши заяву гр. ПЕРЕПАДІ Олександра Володимировича,  жителя
вул. Першотравнева 29,  смт Срібне, Прилуцького району, Чернігівської області
та  матеріали,  подані  до  виконкому,  про  надання  матеріальної  допомоги  на
лікування, керуючись    ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  у  рамках  виконання  Програми  «Турбота»  на  2021  -2026  роки,
затвердженої рішенням тридцять шостої сесії сьомого скликання Срібнянської
селищної  ради від  13 жовтня 2020 року,  виконавчий комітет  селищної  ради
вирішив:

1. Надати  матеріальну допомогу  на  лікування  ПЕРЕПАДІ Олександру
Володимировичу,  жителю  вул. Першотравнева 29,  смт Срібне, Прилуцького
району, Чернігівської області в розмірі – 2000  (дві тисячі) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової грошової допомоги гр. ПЕРЕПАДІ Олександру Володимировичу  у
розмірах згідно з п. 1  цього рішення.

3. Контроль   за   виконанням  цього    рішення   покласти   на
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Перший заступник
селищного голови      Віталій ЖЕЛІБА



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 вересня 2021 року                         № 223   
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ПРИЙМИ В.В.,
жительки  вул. Незалежності 96, смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши заяву гр.  ПРИЙМИ Валерії  Владиславівни,   жительки вул.
Незалежності  96,   смт Срібне,  Прилуцького району,  Чернігівської області та
матеріали,  подані  до  виконкому,  про  надання  матеріальної  допомоги  на
лікування, керуючись    ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  у  рамках  виконання  Програми  «Турбота»  на  2021  -2026  роки,
затвердженої рішенням тридцять шостої сесії сьомого скликання Срібнянської
селищної  ради від  13 жовтня 2020 року,  виконавчий комітет  селищної  ради
вирішив:

1. Надати  матеріальну  допомогу  на  лікування  ПРИЙМІ  Валерії
Владиславівні,   жительці   вул.  Незалежності  96,   смт  Срібне,  Прилуцького
району, Чернігівської області в розмірі – 1000  (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової грошової допомоги гр. ПРИЙМІ Валерії Владиславівні  у розмірах
згідно з п. 1  цього рішення.

3. Контроль   за   виконанням  цього    рішення   покласти   на
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Перший заступник
селищного голови      Віталій ЖЕЛІБА



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 вересня 2021 року                         № 224
смт Срібне

Про розгляд заяви  ФОП  
БАТЮТИ Інни Дмитрівни

Розглянувши заяву ФОП БАТЮТИ Інни Дмитрівни та матеріали, подані до
виконавчого  комітету,  про надання дозволу  на  проведення  земляних робіт  з
метою підключення до водопостачання магазину, що знаходиться за адресою:
вул. Незалежності  4,  смт Срібне,  Прилуцького району, Чернігівської області,
керуючись ст.  30  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

1. Вивчити  дане  питання  детальніше  та  винести  його  на  розгляд
наступного засідання виконавчого комітету. 

2. Контроль   за   виконанням  цього    рішення  покласти   на   першого
заступника селищного голови Віталія ЖЕЛІБУ.

Перший заступник
селищного голови      Віталій ЖЕЛІБА



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 вересня 2021 року                         № 225
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ХАРЧЕНКА О.Г.,
жителя  вул. Берегова 9, смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши заяву гр. ХАРЧЕНКА Олександра Григоровича, жителя вул.
Берегова  9,  смт  Срібне,  Прилуцького  району,  Чернігівської  області  та
матеріали, подані до виконавчого комітету, про надання дозволу на проведення
земляних  робіт  з  метою  підключення  до  водопостачання  будинку,  що
знаходиться  за  адресою:  вул.  Берегова  9,  смт  Срібне,  Прилуцького  району,
Чернігівської  області,  керуючись  ст.  30  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

1. Надати   гр.  ХАРЧЕНКУ  Олександру  Григоровичу дозвіл  на
проведення земляних робіт  з метою підключення до водопостачання будинку,
що знаходиться за адресою: вул. Берегова 9,  смт Срібне, Прилуцького району,
Чернігівської області.

2. З метою недопущення аварійних ситуацій земляні роботи проводити
за умови їх погодження з керівництвом Срібнянської дільниці з експлуатації
газового  господарства  Прилуцького  управління  з  експлуатації  газового
господарства ПАТ «Чернігівгаз»,  СЛД №4 районного центру телекомунікацій
№234 м.Прилуки. 

3. Встановити  термін  дії  дозволу -  3  доби  з  початку  проведення
земляних робіт.

4. Зобов'язати  гр.  ХАРЧЕНКА  Олександра  Григоровича після
проведення  земляних  робіт  забезпечити  відновлення  порушених  елементів
благоустрою.

5. Контроль   за   виконанням  цього    рішення  покласти   на   першого
заступника селищного голови Віталія ЖЕЛІБУ.

Перший заступник
селищного голови      Віталій ЖЕЛІБА


