
УКРАЇНА
 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ   

20.12. 2018 року                                                                                              № 

Про схвалення проекту рішення «Про бюджет 
об’єднаної територіальної громади Широківської
сільської ради на 2019 рік»

Відповідно до статтей 28,61 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Закону  України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2019  рік»,
статтей 76,  77 Бюджетного кодексу України,розглянувши наданий відділом
фінансів  ,  економічного  розвитку  ,  інвестицій  та  ругуляторної  діяльності
Широківської  сільської  ради  проект  рішення  «Про  бюджетоб’єднаної
територіальної громади Широківської сільської ради на 2019 рік» ,
виконавчий комітет Широківської сільської ради
ВИРІШИВ:
1.Схвалити проект рішення сесії Широківської сільської ради «Про бюджет
об’єднаної територіальної громади Широківської сільської ради на 2019 рік»
з відповідними додатками ( додаються).
2.Рекомендувати  відділу  фінансів  ,  економічного  розвитку  ,  інвестицій  та
ругуляторної  діяльності  подати  проект  рішення  «Про  бюджет  об’єднаної
територіальної  громади  Широківської  сільської  ради  на  2019  рік»  з
відповідними додатками на розгляд сесії Широківської сільської ради.
3.Рекомендувати сесії Широківської сільської ради розглянути та затвердити
рішення  «Про  бюджет  об’єднаної  територіальної  громади  Широківської
сільської ради на 2019 рік» з відповідними додатками.
4.Контроль за виконанням цього рішення  покладається на сільського голову
Широківської сільської ради .

Сільський голова                                                                            Коротенко Д.О.



УКРАЇНА
 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ  

20.12.2018                                                                                                        № 

Про передачу в оперативне управління  
Комунальному підприємству «Благводсервіс
Широківської громади» майна.

         Керуючись  статтями  30,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні, статтями 135, 137 Господарського кодексу України
та з метою вирішення питання функціонування та розширення матеріальної
бази  Комунального  підприємства  «БлагводсервісШироківської  громади»,
враховуючи  рішення  Широківської  сільської  ради  Запорізького  району
Запорізької області від 21.12.2018р. № 6, 
виконавчий комітет Широківської сільської ради
ВИРІШИВ:
1.Передати  на  баланс  комунального  підприємства
«БлагводсервісШироківської  громади»  (код  ЄДРПОУ  41477040)  нерухоме
майно, а саме: виробничі приміщення розташовані у селі Володимирівське
Запорізької області Запорізького району по вулиці Стадіонна,14  виробнича
будівля літ. А, будівля літ. Б, вольєр літ. Г, навіс літ. Д, паркан 1, ворота 2,
ворота 3, хвіртка 4, газорозподільчий пункт 5, паркан 6, водовідвідний лоток
7,  зливна  яма  8,  замощення,  І,  що  знаходиться  у  комунальній  власності
територіальної громади Широківської сільської ради.
2.Закріпити  на  праві  господарського  відання  нерухоме  майно,  а  саме:
виробничі  приміщення  ,  розташовані  у  селі  Володимирівське  Запорізької
області Запорізького району по вулиці Стадіонна,14  виробнича будівля літ. А,
будівля літ. Б, вольєр літ. Г, навіс літ. Д, паркан 1, ворота 2, ворота 3, хвіртка
4, газорозподільчий пункт 5, паркан 6, водовідвідний лоток 7, зливна яма 8,
замощення,  І,  що  знаходиться  у  комунальній  власності  територіальної
громади  Широківської  сільської  ради  за  комунальним  підприємством
«БлагводсервісШироківської громади» (код ЄДРПОУ 41477040).
3.Затвердити акти приймання-передачі майна , вказаного в п.1 цього рішення.
4.Начальнику  відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності-головному
бухгалтеру  Широківської  сільської  ради  Запорізького  району  Запорізької
області  Нікітенко  Е.А.  та  Комунальному  підприємству



«БлагводсервісШироківської  громади»  відобразити  відповідні  зміни  в
бухгалтерському обліку майна.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради
Запорізького району Запорізької області Юдіну М.Д.

Сільський голова                                                                              Д.О.Коротенко



УКРАЇНА
 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ  

20.12.2018 року                                                                                               № 

Про затвердження проектно-кошторисної документації .

         Розглянувши проектно-кошторисну документацію з робочого проекту
«Капітальне будівництво футбольного поля для гри в міні футбол за адресою:
вул.Інститутська  селище  Сонячне,  Запорізький  район  Запорізької
області»(Коригування)»,  виконаного  ФОП  Бондаревський  В.М.,  беручи  до
уваги експертний звіт, виданий «Експертиза МВК» №15242 від 31.07.2018р.,
керуючись  статтею29  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,абзацом 5 пункту 4 «Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення  їх  експертизи»,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 11 травня 2011 року № 560,
виконавчий комітет Широківської сільської ради 
ВИРІШИВ:
1.Затвердити проектно-кошторисну документацію з робочого проекту 
«Капітальне будівництво футбольного поля для гри в міні футбол за адресою:
вул.Інститутська  селище  Сонячне,  Запорізький  район  Запорізької
області»(коригування)», загальною кошторисною вартістю 1812,270 тис.грн.,
у тому числі будівельні роботи – 1434,908 тис.грн., інші витрати – 377,262
тис.грн.
2.Доручити  сільському  голові  Широківської  сільської  ради  Запорізького
району Запорізької області Д.О.Коротенку здійснити заходи ,  необхідні для
реалізації проекту з «Капітальне будівництво футбольного поля для гри в міні
футбол  за  адресою:  вул.Інститутська  селище  Сонячне,  Запорізький  район
Запорізької області»(коригування)», в межах бюджетних призначень.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради
Запорізького району Запорізької області  Свіркіна Д.О.

Сільський голова                                                                     Д.О.Коротенко



УКРАЇНА
 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ  

20.12.2018 року                                                                                               № 

Про придбання житла для осіб із числа дітей-сиріт
за рахунок субвенції з державного бюджету

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  15.11.2017
року№ 877 «Про затвердження порядку та умов надання у 2018 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,  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,
осіб з їх числа», протоколу № 5 Запорізької обласної державної адміністрації
від 28.11.2018 року, з метою підвищення рівня житлового забезпечення дітей-
сиріт,  осіб  з  їх  числа,  керуючись  статтею  33  Закону  України  «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  статтею  27  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Широківська сільська рада
ВИРІШИВ:  
1.  Здійснити  придбання  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету
житлового  будинку  загальною площею 67,4  кв.м.,  житловою площею 20,8
кв.м.,  розташованого  на  земельній  ділянці  з  кадастровим  номером
2322188805:13:001:0098,  площею  0,2500  га  та  земельної  ділянки  з
кадастровим номером 2322188805:13:001:0275, площею 0,0974 га за адресою:
Запорізька область, Запорізький район, село Зеленопілля, вулиця Центральна,
будинок 6, загальною вартістю 300 000,00 (триста тисяч гривень 00 копійок)
гривень (з урахуванням оформлення, витрат на придбання земельних ділянок,
та сплати податків).
2.Затвердити  це  рішення  на  черговій  сесії  Широківської  сільської  ради
Запорізького району Запорізької області.
3.Доручити  сільському  голові  Широківської  сільської  ради  Запорізького
району  Запорізької  області  Коротенку  Денису  Олександровичу  підписати
договори купівлі-продажу житлового будинку та земельних ділянок, вказаних
в пункті 1 цього рішення.  
4.Придбане  соціальне  житло  для  дітей-сиріт  взяти  на  баланс  та  включити
його до житлового фонду соціального призначення Широківської  сільської
ради Запорізького району Запорізької області.



5.При укладенні відповідного договору з дітьми-сиротами передбачити умову
про заборону відчудження житла протягом 10 років з моменту надання .
6.Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ставицьку О.С.

Сільський голова                                                                        Д.О. Коротенко



УКРАЇНА
 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ  

20.12.2018 року                                                                                               № 

Про придбання житла для осіб із числа дітей-сиріт 
за рахунок субвенції з державного бюджету

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  15.11.2017
року№ 877 «Про затвердження порядку та умов надання у 2018 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,  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,
осіб з їх числа», протоколу № 5 Запорізької обласної державної адміністрації
від 28.11.2018 року, з метою підвищення рівня житлового забезпечення дітей-
сиріт,  осіб  з  їх  числа,  керуючись  статтею  33  Закону  України  «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  статтею  27  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Широківська сільська рада
ВИРІШИВ:
1.Здійснити  придбання  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету
житлового  будинку  загальною площею 53,7  кв.м.,  житловою площею 28,3
кв.м.,  розташованого  на  земельній  ділянці  площею 0,1500  га,  за  адресою:
Запорізька  область,  Запорізький  район,  селище  Відрадне,  вулиця
Вишнева(Комунарівська),  будинок  37,  загальною  вартістю  180  000,00  (сто
вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) грнивень(з урахуванням оформлення та
сплати податків). 
2.Затвердити  це  рішення  на  черговій  сесії  Широківської  сільської  ради
Запорізького району Запорізької області.
3.Доручити  сільському  голові  Широківської  сільської  ради  Запорізького
району  Запорізької  області  Коротенко  Денису  Олександровичу  підписати
договір  купівлі-продажу  житлового  будинку,  вказаного  в  пункті  1  цього
рішення.  
4. Придбане соціальне житло для дітей-сиріт взяти на баланс та включити
його до житлового фонду соціального призначення Широківської  сільської
ради Запорізького району Запорізької області.
5.При укладенні відповідного договору з дітьми-сиротами передбачити умову
про заборону відчудження житла протягом 10 років з моменту надання .



6.Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ставицьку О.С.

Сільський голова                                                        Д.О. Коротенко



УКРАЇНА
 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ  

20.12.2018 року                                                                                               № 

Про  погодження  заяви  КУ  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області  щодо виплати
пенсії недієздатній особі, яка знаходиться на повному державному утриманні.

Керуючись ст. 66 Цивільного кодексу України, Законом України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ст.ст. 11, 34, 40 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Правилами  опіки  та
піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у
справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони
здоров’я  України,  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України  від
26.05.1999 № 34/166/131/88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
17.06.1999  за  №  387/3680,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
22.03.2017р.  № 164  «Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 4 березня 2004р. № 269 і визнання такими, що втратили чинність,
деяких  постанов  Кабінету  Міністрів  України»,  виконавчий  комітет
Широківської сільської ради , розглянувши клопотання комунальної установи
«Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради про
погодження  звернення  КУ  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області  щодо виплати
пенсії  недієздатному  Громаку  Євгенію  Миколайовичу,  26.01.1989  року
народження, який знаходиться на повному державному утриманні,
виконавчий комітет Широківської сільської ради  
ВИРІШИВ:
1.Погодити  заяву  КУ  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області  щодо виплати
пенсії  недієздатному  Громаку  Євгенію  Миколайовичу,  26.01.1989 року
народження, який знаходиться на повному державному утриманні.
2.Контроль за виконаннямцього рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради
Ставицьку О.С.



Сільський голова                                                                            Д.О.Коротенко



УКРАЇНА
 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ  

20.12.2018 року                                                                                               № 

Про  погодження  заяви  КУ  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області  щодо виплати
пенсії недієздатній особі, яка знаходиться на повному державному утриманні.

Керуючись ст. 66 Цивільного кодексу України, Законом України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ст.ст. 11, 34, 40 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Правилами  опіки  та
піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у
справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони
здоров’я  України,  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України  від
26.05.1999 № 34/166/131/88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
17.06.1999  за  №  387/3680,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
22.03.2017р.  № 164  «Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 4 березня 2004р. № 269 і визнання такими, що втратили чинність,
деяких  постанов  Кабінету  Міністрів  України»,  виконавчий  комітет
Широківської сільської ради , розглянувши клопотання комунальної установи
«Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради про
погодження  звернення  КУ  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області  щодо виплати
пенсії  недієздатному  Малишеву Олександру Михайловичу,  03.05.1991 року
народження, який знаходиться на повному державному утриманні,
виконавчий комітет Широківської сільської ради  
ВИРІШИВ:
1.Погодити  заяву  КУ  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області  щодо виплати
пенсії  недієздатному  Малишеву Олександру Михайловичу,  03.05.1991 року
народження, який знаходиться на повному державному утриманні.
2.Контроль за виконаннямцього рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради
Ставицьку О.С.



Сільський голова                                                                              Д.О.Коротенко



УКРАЇНА
 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ  

20.12.2018 року                                                                                               № 

Про  погодження  заяви  КУ  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області  щодо виплати
пенсії недієздатній особі, яка знаходиться на повному державному утриманні.

Керуючись ст. 66 Цивільного кодексу України, Законом України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ст.ст. 11, 34, 40 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Правилами  опіки  та
піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у
справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони
здоров’я  України,  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України  від
26.05.1999 № 34/166/131/88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
17.06.1999  за  №  387/3680,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
22.03.2017р.  № 164  «Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 4 березня 2004р. № 269 і визнання такими, що втратили чинність,
деяких  постанов  Кабінету  Міністрів  України»,  виконавчий  комітет
Широківської сільської ради , розглянувши клопотання комунальної установи
«Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради про
погодження  звернення  КУ  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області  щодо виплати
пенсії  недієздатному  Мовчану Володимиру Миколайовичу,  21.01.1978 року
народження, який знаходиться на повному державному утриманні,
виконавчий комітет Широківської сільської ради  
ВИРІШИВ:
1.Погодити  заяву  КУ  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області  щодо виплати
пенсії  недієздатному  Мовчану Володимиру Миколайовичу,  21.01.1978 року
народження, який знаходиться на повному державному утриманні.
2.Контроль за виконаннямцього рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради
Ставицьку О.С.



Сільський голова                                                                              Д.О.Коротенко



УКРАЇНА
 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ  

20.12.2018 року                                                                                               № 

Про  погодження  заяви  КУ  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного  управління
Пенсійного фонду України в Запорізькій області щодо виплати пенсії недієздатній
особі, яка знаходиться на повному державному утриманні.

Керуючись  ст.  66  Цивільного  кодексу  України,  Законом  України  «Про
загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування»,  ст.ст.  11,  34,  40  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами опіки та піклування,
затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї  та
молоді,  Міністерства  освіти  України,  Міністерства  охорони  здоров’я  України,
Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88,
зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції  України  17.06.1999  за  №  387/3680,
постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017р. № 164 «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004р. № 269 і визнання
такими,  що  втратили  чинність,  деяких  постанов  Кабінету  Міністрів  України»,
виконавчий  комітет  Широківської  сільської  ради  ,  розглянувши  клопотання
комунальної  установи  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»  Запорізької
обласної  ради про погодження звернення КУ «Веселівський психоневрологічний
інтернат»  Запорізької  обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області щодо виплати пенсії
недієздатному  Ніконову  Іллі  Юрійовичу,  01.09.1983 року  народження,  який
знаходиться на повному державному утриманні,
виконавчий комітет Широківської сільської ради  
ВИРІШИВ:
1.Погодити  заяву  КУ  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»  Запорізької
обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного  управління  Пенсійного
фонду України в Запорізькій області щодо виплати пенсії недієздатному Ніконову
Іллі  Юрійовичу,  01.09.1983  року  народження,  який  знаходиться  на  повному
державному утриманні.
2.Контроль за виконаннямцього рішення покласти на заступника сільського голови
з  питань  діяльності  виконавчих  органів  Широківської  сільської  ради  Ставицьку
О.С.
Сільський голова                                                                              Д.О.Коротенко



УКРАЇНА
 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ  

20.12.2018 року                                                                                               № 

Про  погодження  заяви  КУ  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області  щодо виплати
пенсії недієздатній особі, яка знаходиться на повному державному утриманні.

Керуючись ст. 66 Цивільного кодексу України, Законом України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ст.ст. 11, 34, 40 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Правилами  опіки  та
піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у
справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони
здоров’я  України,  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України  від
26.05.1999 № 34/166/131/88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
17.06.1999  за  №  387/3680,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
22.03.2017р.  № 164  «Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 4 березня 2004р. № 269 і визнання такими, що втратили чинність,
деяких  постанов  Кабінету  Міністрів  України»,  виконавчий  комітет
Широківської сільської ради , розглянувши клопотання комунальної установи
«Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради про
погодження  звернення  КУ  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області  щодо виплати
пенсії  недієздатному  Чепаку  Миколі  Михайловичу,  17.12.1985 року
народження, який знаходиться на повному державному утриманні,
виконавчий комітет Широківської сільської ради  
ВИРІШИВ:
1.Погодити  заяву  КУ  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради  до  Запорізького  приміського  об’єднаного
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області  щодо виплати
пенсії  недієздатному  Чепаку  Миколі  Михайловичу,  17.12.1985 року
народження, який знаходиться на повному державному утриманні.
2.Контроль за виконаннямцього рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради
Ставицьку О.С.
Сільський голова                                                                              Д.О.Коротенко



УКРАЇНА
 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ  

20.12.2018 року                                                                                               № 

Про присвоєння поштової адреси об’єкту 
нерухомого майна та уточнення місця 
розташування земельної ділянки.
.
         Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Законом  України  «Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на
нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»  ,  беручи  до  уваги  Порядок  державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ,  затверджений
постановою  Кабінету  Міністрів  України  №1127  від  25.12.2015  року  «Про
державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обмежень»,
Порядок  ведення  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  ,
затверджений Постановою Кабінету Міністрів №1141 від 26.10.2011 року 
«Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на
нерухоме  майно»,  розглянувши  заяву  гр.ТрофименкоАліни  Євгенівни  про
присвоєння поштової адреси садовому будинку, розташованому на земельній
ділянці №65 площею 0,067 га та кадастровим № 2322181600:07:001:0198 , яка
належить гр.Трофименко Аліні Євгенівні на праві приватної власності згідно
свідоцтва  про  право  на  спадщину  за  законом  серії  АВЕ  №  914990 від
21.01.2000 року,рішення Запорізького районного суду Запорізької області від
10.10.2013 року та витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності №16026857 від 13.01.2014 року та 
№  16026554 від  13.01.2014  року  ,  за  адресою  :  вул.  Екранна,  садівниче
товариство  «Екран»,  Широківська  сільська  рада  Запорізького  району
Запорізької області,  а  саме :  70411, Запорізька область,  Запорізький район,
Широківська сільська рада , садівниче товариство «Екран», вул.Екранна, 65,
виконавчий комітет Широківської сільської ради 
ВИРІШИВ :
1.Присвоїти поштову адресу садовому будинку, розташованомуна земельній
ділянці №65 площею 0,067 га та кадастровим № 2322181600:07:001:0198 , яка
належить гр.Трофименко Аліні Євгенівні на праві приватної власності згідно
свідоцтва  про  право  на  спадщину  за  законом  серії  АВЕ  №  914990 від
21.01.2000 року, рішення Запорізького районного суду Запорізької області від
10.10.2013 року та витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності №16026857 від 13.01.2014 року та №



16026554 від  13.01.2014  року  ,  за  адресою  :  вул.  Екранна,  садівниче
товариство  «Екран»,  Широківська  сільська  рада  Запорізького  району
Запорізької області,  а  саме :  70411, Запорізька область,  Запорізький район,
Широківська сільська рада , садівниче товариство «Екран», вул.Екранна, 65.
2.Уточнити місце розташування земельної ділянки №65 площею 0,067 га та
кадастровим № 2322181600:07:001:0198 , яка належить гр.Трофименко Аліні
Євгенівні на  праві  приватної  власності  згідно  свідоцтва  про  право  на
спадщину  за  законом  серії  АВЕ  №  914990 від  21.01.2000  року,  рішення
Запорізького  районного  суду  Запорізької  області  від  10.10.2013  року  та
витягів  з  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  про
реєстрацію права власності №16026857 від 13.01.2014 року та №  16026554
від 13.01.2014 року, а саме :  70411, Запорізька область, Запорізький район,
Широківська сільська рада , садівниче товариство «Екран», вул.Екранна, 65.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу  
житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської
ради Запорізького району Запорізької області Вакулінського Д.І.

Сільський голова                                                                             Коротенко Д.О.



УКРАЇНА
 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ  

20.12.2018 року                                                                                               № 

Про присвоєння поштової адреси об’єкту 
нерухомого майна та уточнення місця 
розташування земельної ділянки.

         Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Законом  України  «Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на
нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»  ,  беручи  до  уваги  Порядок  державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ,  затверджений
постановою  Кабінету  Міністрів  України  №1127  від  25.12.2015  року  «Про
державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обмежень»,
Порядок  ведення  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  ,
затверджений Постановою Кабінету Міністрів №1141 від 26.10.2011 року 
«Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на
нерухоме  майно»,  розглянувши  заяву  гр.Стасілович  Олени  Борисівни про
присвоєння поштової адреси садовому будинку, розташованому на земельній
ділянці №77 площею 0,0780 га та кадастровим № 2322181600:07:001:0218 ,
яка  належить  гр.Стасілович  Олені  Борисівні на  праві  приватної  власності
згідно   договору  дарування  від  06.08.2014  року  та  витягу  з  Державного
реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  права  власності
№25228637 від  06.08.2014  року  ,  за  адресою  :  вул.Кринична  ,  садівниче
товариство  «Криниця-2»,  Широківська  сільська  рада  Запорізького  району
Запорізької області,  а  саме :  70411, Запорізька область,  Запорізький район,
Широківська  сільська  рада  ,  садівниче  товариство  «  Криниця-2»,  вул.
Кринична, 77,
виконавчий комітет Широківської сільської ради 
ВИРІШИВ :
1.Присвоїти поштову адресу садовому будинку, розташованомуна земельній
ділянці №77 площею 0,0780 га та кадастровим № 2322181600:07:001:0218 ,
яка  належить  гр.Стасілович  Олені  Борисівні на  праві  приватної  власності
згідно   договору  дарування  від  06.08.2014  року  та  витягу  з  Державного
реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  права  власності
№25228637 від  06.08.2014  року  ,  за  адресою  :  вул.Кринична  ,  садівниче
товариство  «Криниця-2»,  Широківська  сільська  рада  Запорізького  району
Запорізької області,  а  саме :  70411, Запорізька область,  Запорізький район,



Широківська  сільська  рада  ,  садівниче  товариство  «  Криниця-2»,  вул.
Кринична, 77.
2.Уточнити місце розташування земельної ділянки №77 площею 0,0780 га та
кадастровим № 2322181600:07:001:0218 , яка належить гр.Стасілович Олені
Борисівні  на  праві  приватної  власності  згідно  договору  дарування  від
06.08.2014 року та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права  власності  №25228637 від  06.08.2014 року ,  а
саме :  70411, Запорізька область,  Запорізький район, Широківська сільська
рада , садівниче товариство « Криниця-2», вул. Кринична, 77.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу  
житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської
ради Запорізького району Запорізької області Вакулінського Д.І.

Сільський голова                                                                             Коротенко Д.О.



УКРАЇНА
 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ  

20.12.2018 року                                                                                               № 

Про присвоєння поштової адреси об’єкту 
нерухомого майна та уточнення місця 
розташування земельної ділянки.

         Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Законом  України  «Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на
нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»  ,  беручи  до  уваги  Порядок  державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ,  затверджений
постановою  Кабінету  Міністрів  України  №1127  від  25.12.2015  року  «Про
державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обмежень»,
Порядок  ведення  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  ,
затверджений Постановою Кабінету Міністрів №1141 від 26.10.2011 року 
«Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на
нерухоме  майно»,  розглянувши  заяву  гр.Полумієнка  Івана  Івановича про
присвоєння  поштової  адреси  житловому  будинку,  розташованому  на
земельній ділянці площею 0,1540га та кадастровим 
№  2322188801:10:002:0263, яка належить гр.Полумієнку Івану Івановичу на
праві  приватної  власності  згідно  державного  акту  про  право  власності  на
земельну ділянку серії ЯИ №462247  , виданого 24.12.2012 року , фактично
розташованих  за  адресою  :  вул.Степова  ,  селище  Сонячне,Запорізького
району Запорізької області, а саме : 70417, Запорізька область, Запорізький
район, вул.Степова , селище Сонячне
виконавчий комітет Широківської сільської ради 
ВИРІШИВ :
1.Присвоїти поштову адресу житловому будинку, розташованомуна земельній
ділянці площею 0,1540 га та кадастровим 
№  2322188801:10:002:0263, яка належить гр.Полумієнку Івану Івановичу на
праві  приватної  власності  згідно  державного  акту  про  право  власності  на
земельну ділянку серії ЯИ №462247 , виданого 24.12.2012 року , фактично
розташованих  за  адресою  :  вул.Степова  ,  селище  Сонячне,Запорізького
району Запорізької області, а саме : 70417, Запорізька область, Запорізький
район, вул.Степова , селище Сонячне.
2.Уточнити  місце  розташування  земельної  ділянки  площею  0,1540  га  та
кадастровим № 2322188801:10:002:0263, яка належить гр.  Полумієнку Івану



Івановичу  на  праві  приватної  власності  згідно державного  акту  про право
власності на земельну ділянку серії ЯИ №462247 , виданого 24.12.2012 року ,
фактично  розташована  за  адресою  :  вул.Степова  ,  селище
Сонячне,Запорізького району Запорізької області, а саме : 70417, Запорізька
область, Запорізький район, вул.Степова , селище Сонячне. 
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу  
житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської
ради Запорізького району Запорізької області Вакулінського Д.І.

Сільський голова                                                                             Коротенко Д.О.
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