
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ № 4

27 квітня 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., Вінницька В.Б., Мозгова Ф.Б., Волошина Л.В., Крикун І.Ф., Хроленко 
І.О., Ігнатов О.А., Бень І.М.

Запрошені: 
Підойма І.А - начальник відділу загальної та організаційної роботи,
Черненко Н.Й. -  начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – 
головний бухгалтер,
Мельник Л.Є. - в.о. начальника відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку.

І.  СЛУХАЛИ:   Про внесення змін  до рішення виконкому від 28.01.2021
року № 2 «Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Воскресенської селищної ради».
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
довела до відома присутніх, що у зв’язку із кадровими змінами, що відбулися
в  апараті  селищної  ради,  виникла  необхідність внесення  змін   до  складу
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Воскресенської селищної
ради.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 31 додається .

ІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів щодо відзначення Дня пам’яті та
примирення  і  річниці  Перемоги  над  нацизмом  у  другій  світовій  війні  на
території населених пунктів Воскресенської селищної ради.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
проінформувала  присутніх  про  те,  що  для  забезпечення  належного  рівня
відзначення Дня пам’яті та примирення і річниці Перемоги над нацизмом у
другій світовій війні на території населених пунктів Воскресенської селищної



ради  необхідно  створити  організаційний  комітет  та  затвердити  відповідні
заходи.
Компанієць В.А. вніс пропозицію залучати до участі в урочистих мітингах
нащадків  героїв,  полеглих  під  час  Другої  світової  війни,  у  тому  числі  і
учнівську молодь.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 32 додається.

ІІІ.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  складу  комісії  з  питань  техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Воскресенської селищної ради.
Доповідач: Мельник Л.Є., в.о.  начальника відділу ЖКГ, інвестицій та
соціально-економічного  розвитку  селищної  ради проінформувала,  що
враховуючи кадрові зміни, що відбулися в апараті селищної ради, необхідно
затвердити  склад  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і
надзвичайних ситуацій Воскресенської селищної ради.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 33 додається .

І  V  .  СЛУХАЛИ  : Про  вчинення нотаріальних дій посадовими  особами
Воскресенської селищної  ради.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради, доповіла, що керуючись
«Порядком  вчинення  нотаріальних  дій  посадовими  особами  органів
місцевого  самоврядування»,  затверджених  наказом  Міністерства  юстиції
України  від  11.11.2011  р.  №  3306/5  (зі  змінами),   необхідно  рішенням
виконкому уповноважити вчиняти нотаріальні дії старост населених пунктів
селищної ради.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 34 додається .

V  . СЛУХАЛИ  : Про закріплення гербових (номерних) печаток виконавчого 
комітету Воскресенської селищної ради.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради, доповіла, що керуючись
«Порядком  вчинення  нотаріальних  дій  посадовими  особами  органів
місцевого  самоврядування»,  затверджених  наказом  Міністерства  юстиції
України  від  11.11.2011  р.  №  3306/5  (зі  змінами),   необхідно  рішенням
виконкому  закріпити  відповідальними  за  облік,  зберігання,  використання
гербових  (номерних)  печаток  Воскресенської  селищної  ради  старост
населених пунктів Воскресенської селищної ради
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 36 додається .



V  І. СЛУХАЛИ  : Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в с. 
Степове Вітовського району Миколаївської області.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
ознайомила із  заявою  Холод  О.  О.  та  поданими  нею  документами  щодо
присвоєння  поштової  адреси  житловому  будинку  разом  з  господарськими
будівлями та спорудами в селі Степове, а саме: житловому будинку разом з
господарськими будівлями та спорудами, що знаходяться в її власності.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 36 додається .

Селищний голова                              Олександр ШАПОВАЛОВ

Людмила МАНЖУЛА


