
ПРОТОКОЛ № 10 

 засідання виконавчого комітету міської ради 

м. Нововолинськ                                                          18  березня  2021 року 

                                                                                                                              

                                                                  Засідання розпочалося о 10 год. 00 хв. 

                                                                Засідання закінчилося о 12 год. 25  хв. 

  

Засідання виконавчого комітету проводив 

міський голова Карпус Б. С. 

 

Присутні: 

 члени виконавчого  комітету міської ради: 

 

 О. І. Громик                    –     заступник міського голови з питань діяльності  

                                                 виконавчих органів; 

Ю. О. Лефтер                   –    заступник міського голови з питань діяльності  

                                                 виконавчих органів; 

В. Р. Скриннік                  –    заступник міського голови з питань діяльності  

                                                 виконавчих органів; 

В. В. Степюк                    –    керуюча справами виконкому; 

О. С. Шаповал                 –    секретар міської ради; 

О. І. Гоцка                       –     директор ТОВ «ВМК — Україна»; 

Р. О. Романець                –     староста сіл Гряди, Кропивщина, Низкиничі, 

                                                Тишковичі, Хренів; 

І. Я. Степюк                    –     староста села Гибовиця; 

О.А.Леоненко                 –     староста сел. Благодатне. 

Відсутні: 

 члени виконавчого комітету міської ради: 

Г.В.Бурочук                   –      начальник фінансового управління. 

Взяли участь у засіданні:           

від апарату та структурних підрозділів виконавчого комітету міської 

ради: 

 

 С.Й.Груй                      –      начальник   організаційно-виконавчого відділу 

                                               виконавчого комітету 

Н.С.Кухарець               –      головний  спеціаліст організаційно-виконавчого   

                                               відділу  виконавчого комітету 

Б.Є.Шевчук                  –      начальник юридичного відділу; 

О. Г. Шубенко              –      начальник відділу взаємодії з    

                                               правоохоронними органами, оборонної  

                                               і мобілізаційної роботи; 



Т.О.Корнійчук                 –    начальник управління економічного розвитку,                     

                                                 проектної діяльності та інвестицій; 

І. М. Сибіра                     –     головний спеціаліст управління економічного   

                                                 розвитку, проектної діяльності та інвестицій; 

Н.В.Древінська               –     головний спеціаліст сектору містобудування та   

                                                архітектури відділу  містобудування та  

                                                земельних відносин;                              

Б. П. Миронюк                –    заступник начальника управління будівництва   

                                                та інфраструктури, начальник відділу                

                                                будівництва і комунального господарства; 

Ю. В. Коцура                  –    начальник відділу транспорту та зв’язку     

                                                управління будівництва та інфраструктури; 

Н. Б. Волчанюк              –     начальник управління соціального захисту; 

О.С.Стащишин              –     головний спеціаліст служби у справах дітей; 

О.І.Сословська               –     заступник начальника відділу культури; 

М.Л. Ісаєва                     –     головний спеціаліст відділу  державного 

                                               архітектурно-будівельного  контролю;  

Ю.М.Лісовська              –     головний спеціаліст юридичного відділу; 

Н.Б.Волчанюк                –    начальник соціального захисту населення. 

К.В.Бонюк                      –    начальник відділу комунікацій управління               

                                               цифрової трансформації та комунікації 

 

від організацій, установ, підприємств міста:       

А.А. Жигалюк                –    директор виробничого управління  

                                               комунального господарства;                

О. В. Мотика                  –    директор КП “Нововолинськтеплокомуненерго”; 

С. В. Жура                      –    головний економіст КП  

                                              «Нововолинськтеплокомуненерго»;   

В.В.Журавська              –    директор територіального центру соціального                             

                          

від громадських організацій:  

 В.І.Демчук                   –       голова ГО «Незламні  Нововолинці». 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 від 18   березня 2021  р. о 10.00 год. 

 
     

1 

Про роботу виробничого управління комунального 

господарства Нововолинської міської ради 

Доп. Жигалюк А.А. 

 2 
Про роботу Територіального центру  соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Доп.Журавська В.В. 

 
    

3 

Про законність встановлення малих архітектурних форм,  

тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій  

у Нововолинській територіальній громаді 

Доп. Древінська Н.В.  



 
    

4 

Про організацію відкритого  архітектурного конкурсу на 

кращу пропозицію  встановлення пам’ятника  загиблим 

учасникам Революції Гідності та воїнам антитерористичної 

операції  в м. Нововолинську 

Доп. Древінська Н.В. 

 
    

5 

Про адреси об’єктів нерухомого майна 

Нововолинської територіальної громади 

Доп. Древінська Н.В. 

 
    

6 

Про дозвіл на розміщення зовнішньої реклами 

Доп. Древінська Н.В. 

 7 

Про встановлення розміру внесків  за  обслуговування 

вузлів комерційного обліку теплової енергії та їх 

розподілу між споживачами КП 

«Нововолинськтеплокомуненерго» окремо по кожному 

житловому будинку у м. Нововолинськ та смт Благодатне 

Доп. Корнійчук Т.О. 

 
     

8 

Про конкурси на перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування 

Доп.Коцура Ю.В. 

 
    

9 

Про  затвердження проєктів та проведення робіт 

Доп.Миронюк Б.П. 

 
  

10 

Про погодження режиму роботи  

Доп.Сибіра І.М. 

 
  

11 

Про Регламент роботи виконавчого комітету та виконавчих 

органів Нововолинської міської ради 

Доп.Степюк В.В. 

 
  

12 

Про план роботи виконкому на ІІ квартал 2021 року 

Доп.Груй С.Й. 

 
  

13 

Про спостережну комісію 

Доп.Шубенко О.Г. 

 

  

14 

 

Про розгляд акту огляду квартир № 1 та № 2 на вулиці 

Перемоги,30 в селищі Благодатне 

Доп.Ісаєва М.Л.  

  15 
Про розгляд акту огляду вбудованого приміщення в будинку 

№ 11 на вулиці Маяковського в місті Нововолинську 

Доп.Ісаєва М.Л. 

  16 
Про розгляд акту огляду будівлі № 7 на вулиці Святого 

Володимира в місті Нововолинську 

Доп.Ісаєва М.Л. 



  17 
Про розгляд акту огляду квартири № 1 в будинку № 10 на 

вулиці Сокальська в місті Нововолинську 

Доп.Ісаєва М.Л. 

  18 Про знесення зелених насаджень 

Миронюк Б.П. 

  19 
Про встановлення цін на платні послуги, що надаються  

закладами культури 

Сословська О.І   

  20 
Про внесення змін до складу міської комісії з соціальних 

питань 

Волчанюк Н.Б. 

  21 Про надання одноразових грошових  допомог 

Волчанюк Н.Б.  

  22 
Про підтримку кандидатури _______для присвоєння  

Почесного звання України «Мати-героїня» 

Доп.Волчанюк Н.Б. 

  23 
Про розгляд матеріалів, поданих громадською комісією 

з житлово-побутових питань 

Доп. Лісовська Ю.М. 

  24 

Про надання дозволу неповнолітньому ……………., 2005р.н., 

неповнолітньому ……………, 2005р.н., на оформлення 

договору дарування часток приватизованої трикімнатної 

квартири на ім’я …………… 

Доп.Стащишин О.С. 

  25 

 Про надання дозволу ……………, ……………. на 

оформлення договору дарування житлового будинку з 

господарськими та побутовими будівлямита спорудами на 

ім’я …………… 

Доп.Стащишин О.С. 

  26 

Про надання дозволу ……………, ……………. на 

оформлення договору дарування земельної ділянки на ім’я 

……………. та на ім’я малолітнього ……………., 2009р.н.  

Доп.Стащишин О.С. 

  27 

 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  

Нововолинської міської ради від 19.03.2020р.  № 98 

«Про надання дозволу …………… на оформлення договору 

дарування приватизованої двокімнатної квартири на ім’я 

…………….» 

Доп.Стащишин О.І. 

  28 
 Про надання статусу дитини-сироти малолітньому 

……………, 2007 р.н.,та встановлення опіки над ним. 

Доп.Стащишин О.С. 

  29  Про влаштування на виховання та спільне проживання у  

дитячий будинок сімейного типу.  



……………неповнолітньої…………………………, 2007 р.н. 

Доп.Стащишин О.С. 

  30 

Про визначення ……………способів участі у вихованні та 

спілкуванні з малолітнім сином ………………………… 2017 

р.н. 

Доп.Стащишин О.С. 

  31 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав ……………. відносно неповнолітньої 

……………, 2004р.н. 

Доп.Стащишин О.С. 

 32 

Про розірвання Договору про організацію перевезення  

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 

в м. Нововолинську. 

Доп. Коцура Ю.В. 

Громик О.І.,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів, запропонував  внести до порядку денного питання «Про розірвання 

Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування в м. Нововолинську». 

 

Результати голосування: 

«за» – 10 

«проти» – немає 

«утримались» – немає. 

 

ВИРІШИЛИ:   Порядок денний із доповненнями прийняти за основу.  

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ МІЖ ЗАСІДАННЯМИ ВИКОНКОМУ 

15.03021.2 № 

75 

  Про негайне відібрання в ……………………………., 

малолітнього …………………, та про затвердження висновку 

про доцільність позбавлення батьківських прав 

………………….., ……………………., відносно малолітнього 

………………………….., ………………..р.н. 

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ  НА ЗАСІДАННІ  ВИКОНКОМУ 

СЛУХАЛИ: 

  

   

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  

  

  

1 Про роботу виробничого управління комунального 

господарства Нововолинської міської ради 

Доповідав:Жигалюк А.А. - директор виробничого  

управління комунального господарства. 

Карпус Б.С., Шаповал О.С., Степюк В.В., Гоцка О.І., 

Громик О.І., Скриннік В.Р. 

Результати голосування за рішення з доповненнями: 

„за”                  –  10  

https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/rishennia-karnaukhov.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/rishennia-karnaukhov.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/rishennia-karnaukhov.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/rishennia-karnaukhov.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/rishennia-karnaukhov.doc


„проти”            –  немає 

„утримались”  –  немає 

ВИРІШИЛИ: 

  

Рішення прийняти з доповненнями. 

Рішення № 76 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

2 Про роботу Територіального центру  соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

 

Доповідала: Журавська В.В.- директор 

Територіального центру  соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг). 

 

Карпус Б.С., Скриннік В.Р., Степюк В.В. 

 

Результати голосування за рішення з доповненнями: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  –  немає 

 

Рішення прийняти з доповненнями. 

Рішення № 77 додається. 

  СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

3 Про законність встановлення малих архітектурних 

форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних 

конструкцій у Нововолинській територіальній 

громаді 

 

Доповідала: Древінська Н.В., головний спеціаліст 

сектору містобудування та архітектури відділу  

містобудування та  земельних відносин 

 

Карпус Б.С., Скриннік В.Р., Громик О.І., Степюк В.В 

 

Результати голосування за рішення з доповненнями: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  –  немає 

 

Рішення прийняти з доповненнями. 

Рішення № 78 додається. 



  СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

4 Про організацію відкритого  архітектурного конкурсу 

на кращу пропозицію  встановлення пам’ятника  

загиблим учасникам Революції Гідності та воїнам 

антитерористичної операції  в м. Нововолинську. 

Доповідала: Древінська Н.В., головний спеціаліст 

сектору містобудування та архітектури відділу  

містобудування та  земельних відносин 

 

Карпус Б.С., Степюк В.В. 

 

Результати голосування за рішення з доповненнями: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  –  немає 

 

Рішення прийняти з доповненнями. 

Рішення № 79 додається. 

  СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

5 Про адреси об’єктів нерухомого майна 

Нововолинської територіальної громади. 

 

Доповідала: Древінська Н.В., головний спеціаліст 

сектору містобудування та архітектури відділу  

містобудування та  земельних відносин 

 

Карпус Б.С., Скриннік В.Р. 

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  –  немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 80 додається. 



  СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

6  Про дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. 

 

Доповідала: Древінська Н.В., головний спеціаліст 

сектору містобудування та архітектури відділу  

містобудування та  земельних відносин 

 

Карпус Б.С., Степюк В.В., Гоцка О.І. 

 

Результати голосування за рішення з доповненнями: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  –  немає 

 

Рішення прийняти з доповненнями. 

Рішення № 81 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

7 Про встановлення розміру внесків  за  

обслуговування вузлів комерційного обліку теплової 

енергії та їх розподілу між споживачами КП 

«Нововолинськтеплокомуненерго» окремо по 

кожному житловому будинку у м. Нововолинськ та 

смт Благодатне. 

 

Доповідала: Корнійчук Т.О.-начальник управління 

економічного розвитку, проектної діяльності та 

інвестицій. 

 

Карпус Б.С., Громик О.І.,Степюк В.В. 

 

Результати голосування: 

„за”                  –  7  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – 3 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 82 додається. 



СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

8 Про конкурси на перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування. 

 

Доповідав:Коцура Ю.В.- начальник відділу 

транспорту та зв’язку управління будівництва та 

інфраструктури. 

 

Карпус Б.С. 

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 83 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

9 Про  затвердження проєктів та проведення робіт. 

Доповідав:Миронюк Б.П. - заступник начальника 

управління будівництва та інфраструктури, 

начальник відділу будівництва і комунального 

господарства. 

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 84 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

10 Про погодження режиму роботи. 

Доповідала: Сибіра І.М., головний спеціаліст 

управління економічного розвитку, проектної 

діяльності та інвестицій. 

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 85 додається. 



СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

11 Про Регламент роботи виконавчого комітету та 

виконавчих органів Нововолинської міської ради. 

 

Доповідала: Степюк В.В.- керуюча справами 

виконавчого комітету. 

 

Карпус Б.С., Шаповал О.С. 

 

Результати голосування з доповненнями: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти з доповненнями. 

Рішення № 86 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

12 Про план роботи виконкому на ІІ квартал 2021 року. 

  

Доповідала: Груй С.Й.- начальник організаційно-

виконавчого відділу виконавчого комітету. 

 

Карпус Б.С. 

 

Результати голосування : 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 87 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

13 Про спостережну комісію. 

Доповідала: Шубенко О.Г. -начальник відділу 

взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і 

мобілізаційної роботи. 

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 88 додається. 



СЛУХАЛИ: 

 

 

 

  

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

14 Про розгляд акту огляду квартир № 1 та № 2 на 

вулиці Перемоги,30 в селищі Благодатне. 

 

Доповідала: Ісаєва М.Л. – головний спеціаліст   

відділу державного архітектурно – будівельного 

контролю. 

 

Карпус Б.С., Шаповал О.С. 

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 89 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

15 Про розгляд акту огляду вбудованого приміщення в 

будинку № 11 на вулиці Маяковського в місті 

Нововолинську. 

 

Доповідала: Ісаєва М.Л. – головний спеціаліст   

відділу державного архітектурно – будівельного 

контролю. 

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 90 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

  

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

16 Про розгляд акту огляду будівлі № 7 на вулиці 

Святого Володимира в місті Нововолинську. 

 

Доповідала: Ісаєва М.Л. – головний спеціаліст   

відділу державного архітектурно – будівельного 

контролю. 

 

Громик О.І.  

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 



Рішення № 91 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

17  Про розгляд акту огляду квартири № 1 в будинку № 

10 на вулиці Сокальська в місті Нововолинську. 

Доповідала: Ісаєва М.Л. – головний спеціаліст   

відділу державного архітектурно – будівельного 

контролю. 

 

Карпус Б.С., Громик О.І.  

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 92 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

18 Про знесення зелених насаджень. 

Доповідав:  Миронюк Б.П.- заступник начальника 

управління будівництва та інфраструктури, 

начальник відділу будівництва і комунального 

господарства. 

 

Карпус Б.С., Степюк В.В. 

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 93 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

19 Про встановлення цін на платні послуги, що 

надаються  

закладами культури. 

Доповідала:  Сословська О.І.-  заступник начальника 

відділу культури. 

 

Карпус Б.С. Степюк В.В., Громик О.І. 

Результати голосування за рішення з доповненнями: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти з доповненнями. 

Рішення № 94 додається. 



СЛУХАЛИ: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

20 Про внесення змін до складу міської комісії з 

соціальних питань. 

Доповідала:  Волчанюк Н.Б.- начальник управління 

соціального захисту населення.   

  

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 95 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

21  Про надання одноразових грошових  допомог. 

 

Доповідала:   Волчанюк Н.Б.- начальник управління 

соціального захисту населення.   

 

Карпус Б.С.   

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 96 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

22 Про підтримку кандидатури _______для присвоєння 

Почесного звання України «Мати-героїня». 

 

Доповідала:   Волчанюк Н.Б.- начальник управління 

соціального захисту населення.   

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 97 додається. 



СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

23 Про розгляд матеріалів, поданих громадською 

комісією з житлово-побутових питань. 

 

Доповідала:   Лісовська Ю.М.- головний спеціаліст 

юридичного відділу .   

 

Степюк В.В. 

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 98 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

24 Про надання дозволу неповнолітньому ……………., 

2005р.н., неповнолітньому ……………, 2005р.н., на 

оформлення договору дарування часток 

приватизованої трикімнатної квартири на ім’я 

…………… 

 

Доповідала:   Стащишин О.С.- головний спеціаліст 

служби у справах дітей.   

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 99 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

25 Про надання дозволу ……………, ……………. на 

оформлення договору дарування житлового будинку з 

господарськими та побутовими будівлями та 

спорудами на ім’я …………… 

 

Доповідала:   Стащишин О.С.- головний спеціаліст 

служби у справах дітей.   

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 100 додається. 

https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/99-daruvannia-havryliuk-dorosle.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/99-daruvannia-havryliuk-dorosle.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/99-daruvannia-havryliuk-dorosle.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/99-daruvannia-havryliuk-dorosle.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/99-daruvannia-havryliuk-dorosle.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/100-daruvannia-lavreniukdorosle.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/100-daruvannia-lavreniukdorosle.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/100-daruvannia-lavreniukdorosle.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/100-daruvannia-lavreniukdorosle.doc


СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

26 Про надання дозволу ……………, ……………. на 

оформлення договору дарування земельної ділянки на 

ім’я ……………. та на ім’я малолітнього ……………., 

2009р.н. 

 

Доповідала:   Стащишин О.С.- головний спеціаліст 

служби у справах дітей.   

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 101 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

27 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Нововолинської міської ради від 19.03.2020р. № 98 

«Про надання дозволу …………… на оформлення 

договору дарування приватизованої двокімнатної 

квартири на ім’я …………….» 

 

Доповідала:   Стащишин О.С.- головний спеціаліст 

служби у справах дітей.   

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 102 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

28 Про надання статусу дитини-сироти малолітньому 

……………, 2007 р.н., та встановлення опіки над ним. 

 

Доповідала:   Стащишин О.С.- головний спеціаліст 

служби у справах дітей.   

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 103 додається. 

https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/101nadannia-dozvolu-veres.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/101nadannia-dozvolu-veres.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/101nadannia-dozvolu-veres.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/101nadannia-dozvolu-veres.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/102-zminy-do-rishennia-hlushniuk.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/102-zminy-do-rishennia-hlushniuk.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/102-zminy-do-rishennia-hlushniuk.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/102-zminy-do-rishennia-hlushniuk.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/102-zminy-do-rishennia-hlushniuk.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/103-status-opika-prykhodko.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/103-status-opika-prykhodko.doc


СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

29 Про влаштування на виховання та спільне 

проживання у дитячий будинок сімейного типу 

……………неповнолітньої …………………, 2007 р.н. 

 

Доповідала:   Стащишин О.С.- головний спеціаліст 

служби у справах дітей.   

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 104 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

30 Про визначення …………… способів участі у 

вихованні та спілкуванні з малолітнім сином 

………………………… 2017р.н. 

 

Доповідала:   Стащишин О.С.- головний спеціаліст 

служби у справах дітей.   

 

Карпус Б.С., Громик О.І. 

 

Результати голосування за рішення з доповненнями: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти з доповненнями. 

Рішення № 105 додається. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

31 Про затвердження висновку про доцільність 

позбавлення батьківських прав ……………. відносно 

неповнолітньої ……………, 2004р.н. 

 

Доповідала:   Стащишин О.С.- головний спеціаліст 

служби у справах дітей.   

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 106 додається. 

https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/104-omelchuk-vlashtuvannia-u-dbst-redkiv.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/104-omelchuk-vlashtuvannia-u-dbst-redkiv.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/104-omelchuk-vlashtuvannia-u-dbst-redkiv.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/105-sposoby-uchasti-makarchuk.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/105-sposoby-uchasti-makarchuk.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/105-sposoby-uchasti-makarchuk.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/106-pozbavlennia-dubyna.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/106-pozbavlennia-dubyna.doc
https://nov-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/106-pozbavlennia-dubyna.doc


СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

32 Про розірвання Договору про організацію перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування в м. Нововолинську. 

 

Доповідав:Коцура Ю.В.- начальник відділу 

транспорту та зв’язку управління будівництва та 

інфраструктури. 

 

Карпус Б.С., Громик О.І., Степюк В.В. 

 

Результати голосування: 

„за”                  –  10  

„проти”            –  немає 

„утримались”  – немає 

 

Рішення прийняти в цілому. 

Рішення № 107 додається. 

 

 

Міський голова                                                                                Б.С.Карпус 

 

Начальник організаційно-виконавчого                                        С.Й.Груй 

відділу виконавчого комітету 

 

 


	РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ МІЖ ЗАСІДАННЯМИ ВИКОНКОМУ
	РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ  НА ЗАСІДАННІ  ВИКОНКОМУ

