БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету

11.07.2018

№ 152

Про клопотання щодо нагородження
Почесною Грамотою Верховної Ради України
Туровську Світлану Миколаївну
Відповідно до Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України,
затвердженого Постановою Верховної Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216-IV
«Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про Почесну грамоту та
Грамоту Верховної Ради України», враховуючи протокол зборів членів трудового колективу
Баранівського міського Будинку дитячої творчості від 04.07.2018 року №1, керуючись
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Звернутися до народного депутата України Литвина В. М. з проханням про
сприяння щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України Туровську
Світлану Миколаївну – директора Баранівського міського Будинку дитячої творчості – за
багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток
освітньої галузі та високі досягнення в освітньому процесі Баранівської міської об'єднаної
територіальної громади.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А..

Міський голова

Керуючий справами виконкому

А. О. Душко

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
11.07.2018

№ 153

Про затвердження комісії
з питань Бюджету участі
при виконкомі міської ради
у новому складі
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень 19
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 02.04.2018 № 1079 «Про затвердження
Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Баранівської міської
ради в новій редакції» та від 02.04.2018 № 1078 «Про затвердження змін до параметрів
Бюджету участі на 2017 рік та прогнозних обсягів Бюджету участі на 2018-2020 роки (нова
редакція)», рішення 20 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.05.2018 №1158
«Про внесення змін до рішення 19 сесії 8 скликання міської ради від 02.04.2018 р. №1079»,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити комісію з питань Бюджету участі при виконкомі міської ради у новому
складі:
Савчук
Василь Андрійович
- заступник голови з питань діяльності виконавчого органу
ради, голова комісії
Василевський
Олександр Вікторович
Свінціцька
Наталія Іванівна

- заступник начальника управління фінансів, заступник
голови комісії
- директор КУ «АМОР», секретар комісії

Члени комісії:
Грановський
Олег Миколайович
Кокітко
Наталія Володимирівна

- в. о. старости Йосипівського старостинського округу
- перший заступник голови з питань діяльності
виконавчого органу ради

Куцан
Людмила Леонідівна

- керуючий справами виконкому

Лисюк
Ірина Іванівна

- головний спеціаліст юрисконсульт

Пилипко
Лариса Олексіївна

- провідний спеціаліст з інформаційної роботи

Радзивіл
Ігор Миколайович

- голова громадської організації «Життя без бар’єрів»

Сидорівський
Віктор Миколайович

- член виконавчого комітету, приватний підприємець

Шевчук
Олена Григорівна
Шайдецька
Ганна Володимирівна

- начальник відділу містобудування та архітектури,
земельних відносин та комунальної власності
- член Громадської ради, медична сестра

2. Визначити місце знаходження пункту супроводу Бюджету участі за адресою:
- вул. Соборна, 20, м. Баранівка, 1 поверх адмінприміщення міської ради кабінет №12;
- вул. Соборна, 40, м. Баранівка, приміщення КУ «АМОР»;
- вул. Соборна, 12, м. Баранівка, 1 поверх приміщення ЦНАПу.
3. Затвердити графік роботи пункту супроводу Бюджету участі, що додається.
4. Рішення виконавчого комітету міської ради № 62 від 30.03.2017 «Про утворення
комісії з питань Бюджету участі при виконкомі міської ради» вважати таким, що
втратило чинність.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В. А.

Міський голова

А. О. Душко

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення
виконавчого комітету
від 11.07.2018 №153

ГРАФІК РОБОТИ
пункту супроводу Бюджету участі
вул. Соборна, 20, м. Баранівка, 1 поверх адмінприміщення
міської ради кабінет №12;
вул. Соборна, 40, м. Баранівка, приміщення КУ «АМОР»;
вул. Соборна, 12, м. Баранівка, 1 поверх приміщення ЦНАПу

Щоденно з понеділка по п’ятницю
з 13:00 до 16:00

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
11.07.2018

№ 154

Про надання дозволу на укладання договору
про припинення права на аліменти на дитину
у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно
Керуючись ст.17, ст.18 Закону України «Про охорону дитинства, ст. 12 Закону
України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», ст.
177, ст. 190 Сімейного кодексу України, ст.ст. 31, 203, 242 Цивільного кодексу України, ст.
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Мельника
Віктора Володимировича від 09.07.2018 року, заяву-згоду Мельник Лілії Степанівни від
09.07.2018 року, враховуючи висновок служби у справах дітей Бараніської міської ради,
виходячи з інтересів дитини, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Мельнику В.В. ХХХХХ., батьку малолітнього ХХХХХХХХ укласти
договір про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права
власності малолітнім на нерухоме майно, а саме ХХХХХХХХ.
2. Попередити батьків Мельника В.В. та Мельник Л.С. про відповідальність за
порушення чинного законодавства щодо захисту інтересів та житлових прав дитини.
3. У разі укладання договору зобов’язати Мельника В.В. та Мельник Л.С. у місячний
термін надати до служби у справах дітей Баранівської міської ради копію документа,
що підтверджує право власності дитини на житло.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л.
Куцан.

Міський голова

А. О. Душко

Керуючий справами виконкому

Л. Л. Куцан

