
УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

22 жовтня 2021 року                        № 245
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. БУРЯКА О.А.,
жителя  вул. Центральна 14, с.Поділ, 
Прилуцького району, Чернігівської області

   Розглянувши  заяву  БУРЯКА  Олександра  Анатолійовича  (учасника
бойових  дій),  жителя  вул.  Центральна  14,  с.Поділ,  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  БУРЯКУ Олександру  Анатолійовичу,
жителю   вул.  Центральна  14,  с.Поділ,  Прилуцького  району,  Чернігівської
області  в розмірі – 1000 (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової  грошової  допомоги  гр. БУРЯКУ  Олександру  Анатолійовичу 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

22 жовтня 2021 року                        № 246
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. КУЗЬМЕНКА Р.І.,
жителя  вул. Довга 68, смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

   Розглянувши заяву КУЗЬМЕНКА Романа Івановича (учасника бойових
дій),  жителя  вул.  Довга  68,  смт  Срібне,  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  КУЗЬМЕНКУ  Роману  Івановичу,
жителю  вул. Довга 68, смт Срібне, Прилуцького району, Чернігівської області
в розмірі – 1000 (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової грошової допомоги гр. КУЗЬМЕНКУ Роману Івановичу 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

22 жовтня 2021 року                      № 247
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ЛЕГКОГО В.А., 
ЛЕГКОГО О.А. жителів  вул. Лесі Українки 24, 
с.Васьківці, Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши  заяву  гр.  ЛЕГКОГО  Валерія  Анатолійовича,  ЛЕГКОГО
Олександра  Анатолійовича   жителів   вул.  Лесі  Українки  24,  с.Васьківці,
Прилуцького району, Чернігівської області та матеріали, подані до виконкому,
про  зміну  адреси  житлового  будинку  та  земельної  ділянки  з  кадастровим
номером 7425182000:01:001:0046,  відповідно до ст.  37  Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет  селищної  ради
вирішив:

1. Змінити  адресу житлового будинку та земельної ділянки з кадастровим
номером  7425182000:01:001:0046, які  належать  на  праві  спільної  часткової
приватної  власності  ЛЕГКОМУ  Валерію  Анатолійовичу,  ЛЕГКОМУ
Олександру Анатолійовичу, з  вул. Лесі Українки 24, с.Васьківці, Прилуцького
району,  Чернігівської  області на  вул.  Лесі  Українки  24  а,  с.Васьківці,
Прилуцького району, Чернігівської області.

2. ЛЕГКОМУ  Валерію  Анатолійовичу  та  ЛЕГКОМУ  Олександру
Анатолійовичу привести  у  відповідність  технічну  та  правоустановчу
документацію на об’єкти зазначені 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

22 жовтня 2021 року                         № 249
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ЛЕМЧИКА В.І.,
жителя  вул. Миру 32, с.Харитонівка, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши заяву гр. ЛЕМЧИКА Володимира Івановича,  жителя  вул.
Миру  32,   с.Харитонівка,  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  ЛЕМЧИКУ Володимиру
Івановичу,   жителю   вул.  Миру  32,   с.Харитонівка,  Прилуцького  району,
Чернігівської області в розмірі – 1000 (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової  грошової  допомоги  гр. ЛЕМЧИКУ  Володимиру  Івановичу   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

22 жовтня 2021 року                        № 248
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ЛЕМЧИКА М.І.,
жителя  вул. Миру 32, с.Харитонівка, 
Прилуцького району, Чернігівської області

   Розглянувши заяву  ЛЕМЧИКА  Михайла  Івановича  (учасника  бойових
дій), жителя вул. Миру 32, с.Харитонівка, 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  ЛЕМЧИКУ  Михайлу  Івановичу,
жителю   вул.  Миру  32,  с.Харитонівка,  Прилуцького  району,  Чернігівської
області  в розмірі – 1000 (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової грошової допомоги гр. ЛЕМЧИКУ Михайлу Івановичу 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

22 жовтня 2021 року                         № 250
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. МАРЧЕНКА П.П.,
жителя  вул. Миру 18 в, с.Лебединці, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши заяву гр. МАРЧЕНКА Петра Павловича,  жителя  вул. Миру
18 в,   с.Лебединці,  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  МАРЧЕНКУ  Петру
Павловичу,   жителю   вул.  Миру  18  в,   с.Лебединці,  Прилуцького  району,
Чернігівської області в розмірі – 1000 (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової грошової допомоги гр. МАРЧЕНКУ Петру Павловичу  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

22 жовтня 2021 року                        № 251
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ПРОЦЕНКО Т.Ю.,
жительки  вул. Козацька 8, с.Сокиринці, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши  заяву  гр.  ПРОЦЕНКО  Таміли  Юріївни,  жительки  вул.
Козацька  8,  с.Сокиринці,  Прилуцького  району,  Чернігівської  області  та
матеріали, подані до виконавчого комітету про надання матеріальної допомоги
на поховання батька  – ХОМЕНКА Юрія Олександровича,  який проживав за
адресою:  вул.  Козацька  2,  с.Сокиринці,  Прилуцького  району,  Чернігівської
області, на день смерті ніде не працював, був не пенсійного віку, не перебував
на обліку в центрі зайнятості,  керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»  та  Програмою  «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  гр.  ПРОЦЕНКО  Тамілі  Юріївні,  на
поховання  батька  –  ХОМЕНКА  Юрія  Олександровича,  який  проживав  за
адресою:  вул.  Козацька  2,  с.Сокиринці,  Прилуцького  району,  Чернігівської
області, на день смерті ніде не працював, був не пенсійного віку, не перебував
на обліку в центрі зайнятості в сумі – 500 (п’ятсот) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової  грошової  допомоги  гр.  ПРОЦЕНКО  Тамілі  Юріївні  у  розмірах
вказаних в п. 1  цього рішення.

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

Перший заступник
селищного голови      Віталій ЖЕЛІБА



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

22 жовтня 2021 року                         № 252
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ФУРСИ Ю.В.,
жителя  вул. Миру 56, смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши заяву гр. ФУРСИ Юрія Вікторовича,  жителя  вул. Миру 56,
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  ФУРСІ  Юрію
Вікторовичу,   жителю   вул.  Миру  56,   смт  Срібне,  Прилуцького  району,
Чернігівської області в розмірі – 1500 (одна тисяча п'ятсот) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової  грошової  допомоги  гр. ФУРСІ  Юрію  Вікторовичу   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

22 жовтня 2021 року                         № 253
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ХОМЕНКА Г.В.,
жителя  вул. Миру 98, смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши заяву гр.  ХОМЕНКА Геннадія Васильовича,   жителя  вул.
Миру 98,  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  ХОМЕНКУ  Геннадію
Васильовичу,   жителю   вул.  Миру  98,   смт  Срібне,  Прилуцького  району,
Чернігівської області в розмірі – 2000 (дві тисячі) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової  грошової  допомоги  гр. ХОМЕНКУ Геннадію Васильовичу     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

22 жовтня 2021 року                         № 254  
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ЯКИМЕНКО О.М.,
жительки  вул. Садова 36, кімн.4, смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши  заяву  гр.  ЯКИМЕНКО  Оксани  Миколаївни,   жительки
вул. Садова 36, кімн.4,  смт Срібне, Прилуцького району, Чернігівської області
про відмову від кімнати №4 в будинку за адресою: вул. Садова 36, смт Срібне,
Прилуцького району, Чернігівської області, керуючись ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради
вирішив:

1. Відмінити дію ордера  № 22 від  04 листопада  2016 року виданого  на
підставі  рішення  виконавчого  комітету  Срібнянської  селищної  ради  від
27.10.2016 № 89 «Про видачу ордера на проживання в кімнаті», враховуючи
зміну  нумерації  кімнат,  затверджену  рішенням  виконавчого  комітету  від
10.07.2019  №118  «Про  упорядкування  нумерації  кімнат  в  гуртожитку,  що
знаходиться  за  адресою:  вул.  Садова  36,  смт  Срібне,  Срібнянського  р-ну.,
Чернігівської обл».

Підстава: заява ЯКИМЕНКО О.М. від 30.09.2021р.

2. Вважати  таким,  що  втратило  чинність  рішення  виконавчого  комітету
Срібнянської  селищної  ради  від  27.10.2016  №  89  «Про  видачу  ордера  на
проживання в кімнаті». 

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

Перший заступник
селищного голови      Віталій ЖЕЛІБА


