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Про внесення змін до Статуту громадського формування з
охорони громадського порядку  «Народна самооборона»   
           Доповідає: Волосюк О.О. № 85

Про внесення змін до складу конкурсної комісії з призначення
управителя багатоквартирного будинку
                   Доповідає: Волосюк О.О. № 86

Про затвердження Положення про видачу довідок про склад
сім’ї  за місцем реєстрації та фактичного місця проживання
                 Доповідає: Васильєва І.І. № 87

Про затвердження Положення про Громадську комісію по
житловим питанням при виконавчого комітеті Бериславської
міської ради
              Доповідає: Васильєва І.І. № 88

Про матеріали з питань будівництва та архітектури
               Доповідає:  Черноусова Н.Й. № 89

Про матеріальну допомогу 
               Доповідає: Васильєва І.І. № 90

Про дозвіл на реєстрацію в житловому приміщенні
                Доповідає: Васильєва І.І. № 91

Про матеріали по житловим питанням
               Доповідає: Васильєва І.І. № 92

Про перелік питань для розгляду на засіданні виконавчого
комітету у грудні  2016 р.
                             Інформує: Шаповалов О.М.
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П Е Р Е Л І К 
 питань, вміщених у протоколі № 12 засідання 

виконавчого комітету Бериславської міської ради

29 листопада 2016 р.





29 листопада 2016 р.
11.00

Головував: Шаповалов Олександр Миколайович, Бериславський міський голова
 Присутні члени виконавчого комітету:
Шаповалов
Олександр 
Миколайович

Лужецька - секретар міської ради
Світлана 
Олександрівна

Васильєва - секретар виконавчого комітету 
Ірина Іванівна 

Шитіков Дмитро
Михайлович

– заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

Абрамов - головний лікар комунального закладу «Бериславський 
районний центр первинної медико-санітарної медицини»

Ігор Федорович

Шматов - заступник директора, Начальник транспортно-господарчого 
Сергій 
Володимирович 

Любарець – начальник управління державного казначейства у 
Олена Анатоліївна

Розломій – провідний спеціаліст Бериславського головного управління 
Олександр 
Михайлович

Ільяшенко - менеджер ТОВ «Берислав – хлібозавод»
Олександр 
Семенович

Дрижак
Віктор Васильович

Білий 
Володимир 
Володимирович

- керівник громадської організації «Об’єднання воїнів –
учасників АТО на сході України «Тризуб»

– голова правління АТ «Бериславський машинобудівний 
завод»

П Р О Т О К О Л № 12
засідання виконавчого комітету Бериславської міської ради

- міський голова



Чачібая
Олексій Григорович 

Добровольський – начальник Бериславського відділу поліції ГУНП у 
Херсонській області

Олексій Леонідович

Коваленко – начальник управління соціального захисту населення
Інна В’ячеславівна

Барильник – начальник Бериславського районного сектору ДСНС 
України у Херсонській області

Олег Вікторович

Юлдашев
Євгеній 
Станіславович

– начальник фінансового управління Бериславської районної 
державної адміністрації

Відсутні члени виконавчого  комітету:

- заступник міського голови



9.

І. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту громадського формування з
охорони громадського порядку  «Народна самооборона»   

Доповідала:

ВИСТУПИВ: Юлдашев Євгеній Станіславович, начальник фінансового 
управління Бериславської районної державної адміністрації

(Одноголосно): Урахувавши пропозиції та зауваження,
висловлені у ході обговорення видати рішення виконавчого
комітету з цього питання
(Рішення від   №85 додається)

ІІ. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу конкурсної комісії з призначення
управителя багатоквартирного будинку

Доповідала: начальник юридичного відділу Волосюк О.О.

ВИСТУПИВ: Абрамов Ігор Федорович, головний лікар комунального 
закладу "Бериславський районний центр первинної медико-
санітарної медицини"

Про матеріали по житловим питанням

Про перелік питань для розгляду на засіданні виконавчого комітету у 
грудні  2016 р.

ВИРІШИЛИ:

1.

2.

Про внесення змін до Статуту громадського формування з охорони 
громадського порядку  «Народна самооборона»   
Про внесення змін до складу конкурсної комісії  з призначення 
управителя багатоквартирного будинку

3.

4.

Про затвердження Положення про видачу довідок про склад сім’ї  за 
місцем реєстрації та фактичного місця проживання

 Про затвердження Положення про  Громадську  комісію по  
житловим питанням  при виконавчого комітеті Бериславської  

5.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
засідання виконавчого комітету у листопаді 2016 року

6.

Про матеріали з питань будівництва та архітектури

Про матеріальну допомогу 

7.

8.

Про дозвіл на реєстрацію в житловому приміщенні

начальник юридичного відділу Волосюк О.О.



(Одноголосно): Урахувавши пропозиції та зауваження,
висловлені у ході обговорення видати рішення виконавчого
комітету з цього питання
(Рішення від   №86 додається)

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про видачу довідок про склад
сім’ї  за місцем реєстрації та фактичного місця проживання

ВИСТУПИЛА: Любарець Олена Анатоліївна, начальник управління 
державного казначейства у Бериславському районі

(Одноголосно): Урахувавши пропозиції та зауваження, 
висловлені у ході обговорення видати рішення виконавчого 
комітету з цього питання
(Рішення від   №87 додається)

ІV. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про  Громадську  комісію по  
житловим питанням  при виконавчого комітеті Бериславської  
міської ради

ВИСТУПИЛА: Дрижак Віктор Васильович, голова правління АТ 
«Бериславський машинобудівний завод»

(Одноголосно): Урахувавши пропозиції та зауваження, 
висловлені у ході обговорення видати рішення виконавчого 
комітету з цього питання
(Рішення від   №88 додається)

V. СЛУХАЛИ: Про матеріали з питань будівництва та архітектури

ВИСТУПИВ: Розломій Олександр Михайлович, провідний спеціаліст 
Бериславського головного управління Держсанепідемслужби в 
Херсонській області

(Одноголосно): Урахувавши пропозиції та зауваження, 
висловлені у ході обговорення видати рішення виконавчого 
комітету з цього питання
(Рішення від   №89 додається)

VІ. СЛУХАЛИ: Про матеріальну допомогу 

Доповідав: секретар виконавчого комітету Васильєва І.І.

ВИРІШИЛИ:

секретар виконавчого комітету Васильєва І.І.

ВИРІШИЛИ:

Доповідала: архітектор міста Черноусова Н.Й.

секретар виконавчого комітету Васильєва І.І.

ВИРІШИЛИ:

Доповідала:

Доповідала:

ВИРІШИЛИ:



ВИСТУПИЛА: Ільяшенко Олександр Семенович - менеджер ТОВ «Берислав – 
хлібозавод»

(Одноголосно): Урахувавши пропозиції та зауваження, 
висловлені у ході обговорення видати рішення виконавчого 
комітету з цього питання
(Рішення від   №90 додається)

VІІ. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на реєстрацію в житловому приміщенні

Доповідав: секретар виконавчого комітету Васильєва І.І.

ВИСТУПИЛА: Лужецька Світлана Олександрівна, секретар міської ради

(Одноголосно): Урахувавши пропозиції та зауваження, 
висловлені у ході обговорення видати рішення виконавчого 
комітету з цього питання
(Рішення від   №91 додається)

VІІІ. СЛУХАЛИ: Про матеріали по житловим питанням

Доповідала: секретар виконавчого комітету Васильєва І.І.

ВИСТУПИВ: Шматов Сергій Володимирович, заступник директора, 
Начальник транспортно-господарчого відділу НПП 
"Нижньодніпровський"

(Одноголосно): Урахувавши пропозиції та зауваження, 
висловлені у ході обговорення видати рішення виконавчого 
комітету з цього питання
(Рішення від   №92 додається)

ІХ. СЛУХАЛИ: Про перелік питань для розгляду на засіданні виконавчого 
комітету у грудні  2016 р.

Міський голова О.М.Шаповалов
 

екретар виконкому І.І.Васильєва 

Інформував: Міський голова Шаповалов О.М.

ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ВИРІШИЛИ:



Волосюк
Олександр
Олександрович

Черноусова 
Наталія 
Йосипівна 

С П И С О К
запрошених на засідання виконавчого комітету 

29 листопада 2016 р.
11.00

 - начальник юридичного відділу

-       архітектор міста 




