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

25 березня 2021 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1. Про  проведення  призову  громадян  України  на
строкову військову службу навесні 2021 року.

№ 17
від 25.03.2021

2. Про заборону реалізації та використання штучних
квітів, інших ритуальних товарів, виготовлених з
пластику.

№ 18
від 25.03.2021

3. Про  закріплення  житлового  приміщення за
неповнолітньою за місцем її реєстрації.

№ 19
від 25.03.2021

4. Про  створення  комісії  з  обстеження  зелених
насаджень на території  Воскресенської  селищної
ради.

№ 20
від 25.03.2021

5. Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості № 21
від 25.03.2021

6. Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості. № 22
від 25.03.2021

7. Про затвердження  графіку роботи для торгових
точок

№ 23
від 25.03.2021

8. Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єктам
нерухомості  в  с.  Михайло-Ларине  Вітовського
району Миколаївської області

№ 24
від 25.03.2021

9. Про  внесення  змін  до  складу  комітету
забезпечення  доступності  осіб  з  інвалідністю  та
інших мало мобільних груп населення  до об’єктів
соціальної  та  інженерно-транспортної
інфраструктури  при  виконавчому  комітеті
Воскресенської селищної ради

№ 25
від 25.03.2021

10. Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості. № 26
від 25.03.2021

11. Про  затвердження  списку  осіб,  що  потребують
поліпшення  житлових  умов  по  Воскресенській
територіальній громаді.

№ 27
від 25.03.2021

12. Про взяття на квартирний облік учасника бойових
дій Чебаненко М.А. 

№ 28
від 25.03.2021

13. Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості № 29
від 25.03.2021

14. Про  надання  повноважень  посадовій  особі
Воскресенської селищної   ради  складати
протоколи про адміністративні правопорушення

№ 30
від 25.03.2021

Керуюча справами (секретар) виконкому Людмила МАНЖУЛА



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ № 3

25 березня 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.,  Компанієць
В.А., Мозгова Ф.Б., Волошина Л.В., Крикун І.Ф., Хроленко І.О., Ігнатов О.А.,
Бень І.М. 

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,
Мірошніченко Т.В. - інспектор групи з військового обліку відділу загальної 
та організаційної роботи,
Мельник Л.Є. – спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку.

1.  СЛУХАЛИ:  Про  проведення  призову  громадян  України  на  строкову
військову службу навесні 2021 року.
Доповідач:  Мірошніченко  Т.В.,  інспектор  групи  з  військового  обліку
відділу загальної та організаційної роботи ознайомила присутніх з наказом
військового комісара Вітовського районного військового комісаріату від 25
лютого  2021  року  №  10  «Про  проведення  призову  громадян  України  на
строкову військову службу 2021 року» та про основні засади його виконання.
                          Запитань, зауважень не надходило.
             Проведено голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И: рішення  № 17 додається.

2.  СЛУХАЛИ:  Про  заборону  реалізації  та  використання  штучних  квітів,
інших ритуальних товарів, виготовлених з пластику.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
довела до відома членів виконкому проект рішення про заборону реалізації та
використання  штучних  квітів,  інших  ритуальних  товарів,  виготовлених  з
пластику та зазначила, що в поминальні дні популярним товаром на ринках є
квіти  та  вінки  з  полімерних  матеріалів.  Штучні  квіти  виготовляються  із
пластику, полімерної глини, ниток, мотузки тощо. Пластикові квіти та інші
прикраси  на  кладовищах  поступово  псуються,  накопичують  гори  сміття



(більша частина якого складають штучні  квіти),  а  утилізація яких є вкрай
небезпечною  для  навколишнього  природного  середовища  та  здоров’я
населення в цілому.  І чим «старше» кладовище, тим більше небезпека. Тому
це  рішення  необхідно  прийняти  з метою  недопущення  погіршення  стану
довкілля та здоров’я населення територіальної громади.

Член  виконкому  Мозгова  Ф.Б.  запропонувала  внести  до  проекту
рішення пункт про забезпечення якнайширшого висвітлення цього рішення в
громадських  місцях  (магазинах,  поштових  відділеннях,  підприємствах,
установах, організаціях, церквах, інших місцях справляння культових потреб
населенням).

Член  виконкому  Ігнатов  О.А.  перейнявся  способом  покарання
порушників та запропонував не допускати на кладовище людей зі штучними
квітами.

Манжула  Л.А  не  погодилася  з  пропозицією  Ігнатова  О.А.,
аргументуючи це тим, що на першому етапі найголовніша задача - це широка
роз’яснювальна робота серед населення, а заборона, на сьогоднішній день, це
один  із  способів  доведення  до  свідомості  громадян  небезпеки  продуктів
горіння пластмас. 
Члени виконкому Мозгова Ф.Б., Уманська Л.В. підтримали пропозицію про
роз’яснювальну роботу та зазначили, що оголошення про заборону повинні
бути розповсюджені якнайширше.
Компанієць В.А. запропонував звернутися до священнослужителів, щоб теж
допомагали з роз’яснювальною роботою.
Ігнатов О.А. наполягав на жорсткій позиції щодо порушників.
Манжула  Л.А.  зазначила,  що  повноваження  складати  протоколи  про
адміністративне  правопорушення  покладено  на  старост  населених  пунктів
громади. 
Пройшло  активне  обговорення  про  впорядкування  територій  населених
пунктів та кладовищ перед Великодніми святами. 
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И: рішення № 18 додається.

3. СЛУХАЛИ: Про закріплення житлового приміщення за неповнолітньою 
за місцем її реєстрації.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
довела до відома присутніх про необхідність закріпити житлове приміщення
за адресою: вулиця Центральна будинок 68 квартира 1, смт Воскресенське
Вітовського району Миколаївської  області за  неповнолітньою  Подкосовою
Дар’єю Вікторівною 09.04.2009 року народження, у зв’язку з тим, що мати
дитини Подкосова Ганна Олегівна рішенням Жовтневого районного суду  від
21 січня  2021 року провадження № 2/477/168/21,  позбавлена  батьківських
прав.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И: рішення № 19 додається.



4. СЛУХАЛИ:  Про створення комісії  з  обстеження зелених насаджень на
території Воскресенської селищної ради.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому,
доповіла присутнім, що виникла необхідність утворити комісію з обстеження
зелених  насаджень  на  території  Воскресенської  селищної  ради,  яка  буде
постійно  діючим  органом  виконавчого  комітету  Воскресенської  селищної
ради, що утворюється з метою обстеження зелених насаджень на території
населених пунктів громади та території  селищної  ради для визначення їх
якісного стану, кількості, видового складу, і тих, що ростуть на земельних
ділянках, які відводяться в установленому порядку фізичній або юридичній
особі  у  власність  (крім  зелених  насаджень  посаджених  (створених)  цією
особою). Для роботи комісії необхідно затвердити відповідне положення. 
          Запитань, зауважень не надходило.

Проведено   голосування.
                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 20 додається .

5. СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
ознайомила із  заявою  Французової  Тетяни  Василівни,  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,  які
обліковуються  як  власність  Французова  Володимира  Григоровича  (помер
28.09.2015 року а/з № 3960 від 29.09.2015 року).
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 21 додається .

6. СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
ознайомила із  заявою  Туриці  Сергія  Михайловича  від  25.02.2021  року,
поданими  ним  документами  щодо  зміни  поштової  адреси  об’єкту
нерухомості в смт Воскресенське, а саме: земельній ділянці для будівництва
та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  та  споруд
площею 0,07 га, яка обліковується як власність Туріци Стефанії Олексіївни
(померла 02.05.2020 року а/з № 1482 від 04.05.2020 року).
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 22 додається .

7. СЛУХАЛИ:  Про затвердження  графіку роботи для торгових точок.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
ознайомила  із заявою  громадянина  України  Горюшкіна  Олександра



Михайловича про затвердження графіку роботи для торгових точок в  смт
Воскресеньське.
                                        Проведено голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення № 23 додається .

8. СЛУХАЛИ:  Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в с. 
Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Манжула Л.А., керуюча справами (секретар) виконкому
ознайомила із  заявою  Крикуна  Анатолія  Анатолійовича та  поданими  ним
документами щодо присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в селі
Михайло-Ларине,  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  № 24 додається .

9.  СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  складу  комітету  забезпечення
доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення  до
об’єктів  соціальної  та  інженерно-транспортної  інфраструктури  при
виконавчому комітеті  Воскресенської селищної ради
Доповідач: Зябко С. В., начальник відділу з питань соціального захисту
населення,  проінформував  присутніх,  що  у  зв’язку  з  кадровими  змінами,
необхідно внести зміни до складу комітету забезпечення доступності осіб з
інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури та викласти його в новій редакції.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення № 25 додається.

10. СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
ознайомила із  заявою  Малахова  Григорія  Миколайовича,  поданими  ним
документами  щодо  зміни  поштової  адреси  об’єкту  нерухомості  в  смт
Воскресенське,  а  саме:  житловому будинку,  який знаходиться  у  власності
Малахова Григорія Миколайовича.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення № 26 додається .

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження списку осіб, що потребують поліпшення
житлових умов по Воскресенській територіальній громаді.



Доповідач: Зябко С.В., начальник відділу з питань соціального захисту 
населення оголосив список осіб, що потребують поліпшення житлових умов 
по Воскресенській територіальній громаді.
Ігнатов  О.А.  поцікавився  яким  чином  забезпечувалися  житлом  учасники
бойових дій у минулому році. Зябко С.В. відповів, що відповідно до заходів
обласної Програми «Турбота».
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 27 додається .

12.  СЛУХАЛИ:  Про  взяття на  квартирний облік  учасника бойових  дій
Чебаненко М.А.
Доповідач: Зябко С.В., начальник відділу з питань соціального захисту
населення  ознайомив із  заявою  Чебаненка М.А. та  поданими  ним
документами щодо взяття його  на  квартирний облік,  як учасника бойових
дій.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 28  додається .

13. СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості
Манжула Л.А.,  керуюча справами (секретар)  виконкому  ознайомила із
заявою Федоренка Анатолія Борисовича, поданими ним документами щодо
зміни поштової адреси об’єктам нерухомості в смт Воскресенське,  а саме:
житловому  будинку  разом  з  господарськими  будівлями  і  спорудами,  які
обліковуються  як  власність  Федоренка  Бориса  Анатолійовича  (помер
12.10.2019 року а/з № 138 від 17.10.2019 року).
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 29 додається .

14. СЛУХАЛИ:  Про надання повноважень посадовій особі Воскресенської
селищної  ради складати протоколи про адміністративні правопорушення
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
проінформувала  присутніх  про  те,  що  новопризначений  староста  села
Пересадівка  уповноважується  складати  протоколи  про  адміністративні
правопорушення,  передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення на території села Пересадівка.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 30  додається .

Селищний голова                              Олександр ШАПОВАЛОВ

Людмила МАНЖУЛА
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