
 
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я     

 

від 07.06.2021 року                      смт Воскресенське                              № 24-ра 

 

Про створення комісії з 

інвентаризації зрошувальних 

систем населених пунктів  

Воскресенської селищної ради 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення заходів з 

реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 

№1567-р та протокольного доручення від 11.05.2021 №1371Є/10.4-05-48/4-

21 за результатами наради з головами райдержадміністрацій з актуальних 

питань соціально-економічного розвитку районів області, що відбулась 

06.05.2021 року,  
 

З О Б О В’ Я З У Ю: 
 

1. Створити комісію з інвентаризації зрошувальних систем населених 

пунктів Воскресенської селищної ради. 

 

2. Затвердити склад комісії з інвентаризації зрошувальних систем 

населених пунктів Воскресенської селищної ради (додається). 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                  Олександр ШАПОВАЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження 

селищного голови від 

07.06.2021 № 24-ра 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з інвентаризації зрошувальних систем населених пунктів  

Воскресенської селищної ради 

 

Голова комісії – Юрій ЯСЬКІВ – заступник Воскресенського 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 

Заступник голови комісії – Володимир БЕЛЕВЯТ – начальник відділу 

земельних відносин Воскресенської селищної ради; 

Секретар комісії – Лілія БУРЛАКА – спеціаліст-бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку та звітності Воскресенської селищної ради; 

Члени комісії: 

– Олександр ІГНАТОВ – староста с. Грейгове, с. Степове, с. Червоне, 

та с. Водокачка Воскресенської селищної ради; 

– Марія ЛУЦИК – депутат Воскресенської селищної ради (за 

узгодженням); 

– Олександр МАХИНЯ – інспектор відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної ради; 

– Представник Миколаївської районної державної адміністрації (за 

узгодженням); 

– Ольга КОВАЛЕНКО – головний спеціаліст фінансового відділу 

Воскресенської селищної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до розпорядження від 07 червня 2021 року № 24-ра 

«Про створення комісії з інвентаризації зрошувальних систем 

населених пунктів  Воскресенської селищної ради» 

 
 

Заступник селищного голови з питань 

 діяльності виконавчих органів ради    Юрій ЯСЬКІВ  

 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету селищної ради   Людмила МАНЖУЛА  

 

 

Начальник відділу земельних відносин                        Володимир БЕЛЕВЯТ 
 

 

Начальник відділу загальної  

та організаційної роботи     Інна ПІДОЙМА  

 

 

Начальник фінансового відділу                                     Юлія БЕЛЕВ’ЯТ 
 

 


