
  

УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

30 вересня 2021 року                      № 228
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ВАДИ Н.М.,
жительки  вул. Центральна 74, с.Поділ, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши  заяву  гр.  ВАДИ  Наталії  Миколаївни,  жительки
вул.  Центральна  74,  с.Поділ,  Прилуцького  району,  Чернігівської  області  та
матеріали,  подані  до  виконкому,  про  зміну  поштової  адреси  житлового
будинку,  відповідно до ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з  метою  впорядкування  нумерації  об’єктів  нерухомого  майна  на
території  Срібнянської  селищної  ради,  виконавчий  комітет  селищної  ради
вирішив:

1. Змінити  адресу будинку, який належать на праві приватної власності
ВАДІ Наталії Миколаївні, з вул. Центральна 74, с.Поділ, Прилуцького району,
Чернігівської  області  на  вул.  Центральна  76,  с.Поділ,  Прилуцького  району,
Чернігівської області.

2. ВАДІ  Наталії  Миколаївні 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.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

30 вересня 2021 року                  № 227
смт Срібне
  

Про видалення зелених насаджень 
при проведенні заходів з благоустрою

Керуючись  ст.  30  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  ст.28  Закону  України  «Про  благоустрій  населених  пунктів»,
Порядком видалення зелених насаджень на  території  Срібнянської  селищної
ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 19.01.2018р. № 05, з
метою проведення заходів з благоустрою на території Срібнянської селищної
ради, виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

1. Надати  дозвіл  на  видалення  зелених насаджень згідно  акта  № 24 від
29.09.2021р.

2. Дрова,  що  будуть  заготовлені  при  вирубці  дерев  оприбуткувати  та
використати  для  опалення  закладів  соціальної  сфери  Срібнянської  селищної
ради.

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

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

30 вересня 2021 року                         № 229  
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ЗАХАРЧЕНКА А.П.,
жителя  вул. Саполовича 2, кв. 18, смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши заяву гр. ЗАХАРЧЕНКА Анатолія Петровича,  жителя  вул.
Саполовича 2, кв.18,  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 ЗАХАРЧЕНКУ Анатолію
Петровичу,   жителю   вул.  Саполовича  2,  кв.18,  Прилуцького  району,
Чернігівської області в розмірі – 1000 (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової  грошової  допомоги  гр. ЗАХАРЧЕНКУ  Анатолію  Петровичу   у
розмірах згідно з п. 1  цього рішення.

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

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

30 вересня 2021 року                         № 230  
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. МАКАРЕНКО О.М.,
жительки  пров. Яровий 8, смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши  заяву  гр.  МАКАРЕНКО  Ольги  Митрофанівни,   жительки
пров.  Яровий  8,   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  МАКАРЕНКО  Ользі
Митрофанівні,  жительці  пров. Яровий 8,  смт Срібне, Прилуцького району,
Чернігівської області в розмірі – 1000  (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової  грошової  допомоги  гр. МАКАРЕНКО  Ользі  Митрофанівні   у
розмірах згідно з п. 1  цього рішення.

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

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



  

УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

30 вересня 2021 року                      № 226
смт Срібне

Про затвердження   рішення комісії з формування             
пропозицій  щодо  спрямування  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

      Відповідно  до  ст.  30  та  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», пункту 10 Порядку та умов надання 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 (далі  Порядок  та  умови),  затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615,
виконавчий комітет селищної ради вирішив:  

      1.Затвердити  рішення  комісії  з формування  пропозицій  щодо
спрямування  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 ,
оформлене  протоколом засідання комісії   від 28 вересня 2021 року № 2
(протокол додається).

      2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
селищного  голови  з  гуманітарних  питань  та  соціальної  політики  Ніну
БОНДАРЕНКО.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



  

УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

30 вересня 2021 року                      № 231
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ХОМЕНКА І.І.,
жителя  пров.Спартака 3, смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши заяву гр. ХОМЕНКА Івана Івановича, жителя пров. Спартака
3, смт Срібне, Прилуцького району, Чернігівської області та матеріали, подані
до  виконкому,  про  зміну  поштової  адреси  житлового  будинку  та  земельних
ділянок  з  кадастровими  номерами  7425155100:01:004:0013,
7425155100:01:004:0014, 7425155100:01:004:0015,  відповідно до ст.  37 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет
селищної ради вирішив:

1. Змінити   адреси  житлового  будинку  та  земельних  ділянок  з
кадастровими  номерами  7425155100:01:004:0013,  7425155100:01:004:0014,
7425155100:01:004:0015, які належать на праві приватної власності ХОМЕНКУ
Івану  Івановичу, з  вул.  Спартака  3,  смт  Срібне,  Прилуцького  району,
Чернігівської  області  на пров.  Спартака 3,  смт Срібне,  Прилуцького району,
Чернігівської області.

2. ХОМЕНКУ  Івану  Івановичу 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.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО


