
П Е Р Е Л І К
рішень, прийнятих на засіданні виконавчого комітету

24 лютого 2021 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1. Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єктам
нерухомості в  с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області.

№ 9
від 24.02.2021

2. Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єктам
нерухомості  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області.

№ 10
від 24.02.2021

3. Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості. № 11
від 24.02.2021

4. Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості. № 12
від 24.02.2021

5. Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості. № 13
від 24.02.2021

6. Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єктам
нерухомості  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області.

№ 14
від 24.02.2021

7. Про  об’єднання  нежитлових  об’єктів  з
присвоєнням поштової адреси.

№ 15
від 24.02.2021

8. Про створення опікунської ради та затвердження
Положення про опікунську раду при виконавчому
комітеті Воскресенської селищної ради.

№ 16
від 24.02.2021

Керуюча справами (секретар) виконкому Людмила МАНЖУЛА



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ № 2

24 лютого 2021 року    смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий – Олександр ШАПОВАЛОВ
Члени виконкому: Манжула Л.А., Яськів Ю.Б., Білозор Т.П., Сиванич Т.Є, 
Белевят Ю.І., Уманська Л.В., Кузьмін В.С., Терлецький В.І., Вінницька В.Б., 
Мозгова Ф.Б., Волошина Л.В., Крикун І.Ф., Хроленко І.О., Ігнатов О.А.

Запрошені: 
Зябко С.В. - начальник відділу з питань соціального захисту населення,
Підойма І.А - начальник відділу загальної та організаційної роботи,
Черненко Н.Й. -  начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – 
головний бухгалтер,
Маламан Н.В. – в.о. старости села Пересадівка.

І. СЛУХАЛИ:  Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в  с. 
Пересадівка Вітовського району Миколаївської області.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
ознайомила із  заявою  Біди  О.А.  та  поданими  ним  документами  щодо
присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в селі Пересадівка, а саме:
житловому  будинку  разом  з  господарськими  будівлями  і  спорудами  та
земельній  ділянці  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку
господарських будівель і споруд, що знаходяться в його користуванні.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 9 додається .

ІІ. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в с. 
Калинівка Вітовського району Миколаївської області
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
ознайомила із  заявою Хроленко К.О. та поданими нею документами щодо
присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в селі Калинівка, а саме:
житловому  будинку  разом  з  господарськими  будівлями  і  спорудами  та



земельній  ділянці  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку
господарських будівель і споруд, що знаходяться в її користуванні.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 10 додається .

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
ознайомила із заявою Шпільової Т.І. поданими нею документами щодо зміни
поштової адреси об’єктам нерухомості в селі Калинівка, а саме: житловому
будинку разом з господарськими будівлями і спорудами та земельній ділянці
для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і
споруд, що знаходяться в її користуванні.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 11 додається 

І  V  . СЛУХАЛИ  : Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
ознайомила із заявою Скляренко Г.А. та поданими нею документами щодо
зміни поштової адреси об’єктам нерухомості  в смт Воскресенське,  а саме:
житловому  будинку  разом  з  господарськими  будівлями  і  спорудами  та
земельній  ділянці  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку
господарських будівель і споруд, для оформлення права власності.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 12 додається .

V  . СЛУХАЛИ  : Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
ознайомила із  заявою  Петрова  В.Ф.  та  поданими  ним  документами  щодо
зміни поштової адреси об’єктам нерухомості  в смт Воскресенське,  а саме:
житловому  будинку  разом  з  господарськими  будівлями  і  спорудами  та
земельній  ділянці  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку
господарських будівель і споруд, що знаходяться в його користуванні.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 13 додається

V  І. СЛУХАЛИ  : Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в с. 
Калинівка Вітовського району Миколаївської області.



Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
ознайомила із  заявою Галентус О.М. та поданими нею документами щодо
присвоєння  поштової  адреси об’єктам нерухомості  в  с.  Калинівка,  а  саме:
житловому  будинку  разом  з  господарськими  будівлями  і  спорудами  та
земельній  ділянці  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку
господарських будівель і споруд, що знаходяться в її користуванні.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 14 додається

VI  І. СЛУХАЛИ  : Про об’єднання нежитлових об’єктів з присвоєнням 
поштової адреси.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
ознайомила з  листом  ТОВ  «Україна-Комбікорм»  та  поданим  пакетом
документів,  щодо  об’єднання  нежитлових  об’єктів  в  одну  адресу  з
присвоєнням поштової  адреси в смт Воскресенське.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 15  додається

VIII  .  СЛУХАЛИ  :  Про  створення  опікунської  ради  та  затвердження
Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті  Воскресенської
селищної ради.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
ознайомила із Положенням про опікунську раду.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 16 додається

Селищний голова                              Олександр ШАПОВАЛОВ

Людмила МАНЖУЛА


