
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 68

14.07.2020      

Про надання дозволу на реєстрацію
місця проживання
 

Керуючись частиною  1, підпункту  1 пункту „б” ст. 37¹,  підпунктом
1  пункту  «а»  статті  30  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”,  підпунктом 4 пункту 18 Правил реєстрації місця проживання та
Порядку передачі  органами реєстрації  інформації  до Єдиного державного
демографічного  реєстру,  затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  02.03.2016  №  207,  розглянувши  заяву  Зоренко  Світлани
Максимівни  про  надання  їй  дозволу  на  реєстрацію  місця  проживання  у
будинку  за  адресою:  селище  Рогізне  вулиця  Пролетарська,  будинок  23
Сумського району Сумської області який належить до комунальної власності
територіальної громади Миколаївської сільської ради, враховуючи протокол
засідання опікунської  комісії  при виконавчому комітеті  сільської  ради від
13.07.2020  року,  з  метою  забезпечення  здійснення  передбачених
законодавством заходів щодо захисту інтересів одиноких осіб похилого віку,
виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Надати  гр.  Зоренко  Світлані  Максимівні  дозвіл  на  реєстрацію

місця проживання в житловому будинку комунальної власності за
адресою:  селище  Рогізне,  вулиця  Пролетарська,  будинок  23
Сумського району Сумської області.

2. Надати дозвіл відділу  соціального захисту населення та надання
муніципальних послуг /Глиненко Л.М./ на проведення реєстрації
місця проживання гр.  Зоренко Світлани Максимівни в житловому
будинку  комунальної  власності  громади  Миколаївської  сільської
ради за адресою: селище Рогізне, вулиця Пролетарська, будинок 23
Сумського району Сумської області.

3. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на  заступника
сільського  голови з питань діяльності виконавчих органів 
/Северин В.М./ 

        

 Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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14.07.2020      

Про надання дозволу на встановлення
дорожніх знаків

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 31, статті 40,
частини 1 статті 52, статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, керуючись  частиною1 статті 24 Закону України «Про дорожній
рух», на виконання заходів місцевої програми «Реформування, реконструкції
та  утримання  доріг  і  тротуарів  комунальної  власності  на  території
Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки»,  затвердженої рішенням 42
сесії Миколаївської сільської ради сьомого скликання від 18.11.2019 року №
23, враховуючи звернення орендаря водного об’єкту та гідроспоруди в селі
Постольне   Сумського  району  Сумської  області, з  метою  запобігання
руйнування греблі в селі Постольне, забезпечення безпеки дорожнього руху,
виконавчий комітет сільської  ради

вирішив:

1. Придбати  два  дорожніх  знаки  №  3.3.  «Рух  вантажних  автомобілів
заборонено» згідно  ДСТУ  4100-2002  на  суму  1530  (одна  тисяча
п'ятсот тридцять гривень) 00 коп.

2. Встановити  дорожні  знаки  №  3.3.  «Рух  вантажних  автомобілів
заборонено» згідно ДСТУ 4100-2002 на комунальній дорозі в районі
водного  об’єкту  в  селі  Постольне  біля  провулку  Миру  Сумського
району Сумської області.

3. Контроль  за  виконання  даного  рішення  покласти  на  відділ  ЖКГ,
комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури та містобудування /Ольшанська А.В./.

Сільський голова                                                                Сергій Самотой 

Оприлюднено 14.07.2020


