
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ № 5

27 травня 2021 року    смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий – Тетяна БІЛОЗОР
Члени виконкому: Манжула Л.А., Яськів Ю.Б., Сиванич Т.Є, Белев’ят Ю.І., 
Кузьмін В.С., Терлецький В.І., Компанієць В.А., Вінницька В.Б., Мозгова Ф.Б., 
Волошина Л.В., Крикун І.Ф., Бень І.М.

Запрошені: 
Підойма І.А - начальник відділу загальної та організаційної роботи,
Зябко С.В. – начальник відділу соціального захисту населення,
Шаланич Я.М. – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту, 
Мельник Л.Є. - начальника відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку.

І.  СЛУХАЛИ:  Про  закріплення  території  обслуговування  за  закладами
загальної середньої освіти та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного
віку.
Доповідач: Шаланич Я.М. – начальник відділу освіти, культури, молоді та
спорту  довів  до  відома  присутніх,  що  відповідно  до  порядку  зарахування,
відрахування  та  переведення  учнів  до  державних  та  комунальних  закладів
освіти для здобуття повної загальної середньої освіти та з метою забезпечення
здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти та підготовки
дітей до навчання в школі, необхідно закріпити території обслуговування за
закладами загальної  середньої  освіти,  що належать до сфери їх управління,
організувати  облік  учнів,  які  до  них зараховані,  призначити  відповідальних
осіб  за  створення  та  постійне  оновлення  реєстру  дітей  дошкільного  та
шкільного віку, які проживають чи  перебувають в межах селищної ради.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  Вінницька  В.Б.,  Мозгова  Ф.Б.,
Волошина Л.В., які зазначили, що ця робота проводиться керівниками закладів
освіти та погоджується з місцевою владою.

Член  виконкому  Компанієць  В.А.  підняв  питання  про  те,  що
начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту належним чином не
виконане рішення виконкому від  27.04.2021 № 32  «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»,  а  саме в  селі  Пересадівка  не  запросили до
участі в урочистих мітингах нащадків героїв, полеглих під час Другої світової



війни,  у  тому  числі  і  учнівську  молодь.  Відповідальним  за  цей  напрямок
роботи було визначено начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту.
На урочистих заходах, що проводилися в селі Пересадівка 07 травня 2021 року
була  присутня  учнівська  молодь,  але  до  виступу  не  готова.  Володимир
Андрійович зауважив,  що тільки після  його  прохання  дітки взяли  слово та
красиво виступили.

Члени виконкому   Мозгова Ф.Б.,  Волошина Л.В., проінформували, що
вони,  як  директора  шкіл  забезпечили  виконання  цього  пункту  і  у  них  на
заходах виступали нащадки героїв, які були запрошені заздалегідь.

Член  виконкому Кузьмін В.С.  виказав  невдоволення  тим,  що заходи
проводилися заздалегідь. Наполягав на тому, що треба проводити заходи саме
9 травня.

Члени виконкому підтримали таку думку, доручили  Шаланичу Я.М.
приділяти більшу  увагу  Пересадівській школі.

Начальник відділу освіти,  культури, молоді  та спорту Я.М. Шаланич
зазначив, що взяв до відома всі зауваження та обов’язково зробить висновки з
ситуації, щоб не допускати таких випадків в подальшій роботі.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 37 додається .

ІІ. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконкому від 25.03.2021 № 27
року «Про затвердження списку осіб,  що потребують поліпшення житлових
умов по Воскресенській територіальній громаді».
Доповідач: Зябко С.В. – начальник відділу соціального захисту населення
довів  до  відома  присутніх,  що  до  відділу  звернувся  громадянин  України
Єрємєєв  Євген  Олександрович  стосовно  введення  його  до  списку  осіб,  що
потребують  поліпшення  житлових  умов  по  Воскресенській  територіальній
громаді.  Промовець зазначив,  що на  підставі  рішення виконкому Михайло-
Ларинської  сільської  ради  від  29.03.2011  року  №  23  «Про  постановку  на
квартирний облік неповнолітнього Єрємєєва Є.О.» необхідно прийняти таке
рішення та затвердити список осіб, що потребують поліпшення житлових умов
по Воскресенській територіальній громаді в новій редакції.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 38 додається .

ІІІ.  СЛУХАЛИ:   Про  взяття  на  квартирний  облік  дитини-сироти  Рощиної
Вікторії Яківни.
Доповідач: Зябко С.В. – начальник відділу соціального захисту населення
довів  до  відома  присутніх,  що  до  відділу  надійшло  клопотання
Березнегуватської селищної ради  за №2732/25-05 від 28.04.2021 щодо взяття
на квартирний облік неповнолітньої дитини-сироти Рощиної Вікторії Яківни,
16.04.2005 року народження, за місцем набуття статусу дитини-сироти.
Член виконкому Волошина Л.В. поцікавилася про місце народження дитини.



Доповідач  проінформував,  що  в  свідоцтві  про  народження  дитини  місцем
народження  записане  село  Воровське  Жовтневого  району  Миколаївської
області. 
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 39 додається .

І  V  . СЛУХАЛИ  :  Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомості.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
ознайомила із заявою Дуди Ганни Петрівни, поданими нею документами щодо
зміни поштової адреси об’єктам нерухомості в с. Калинівка, а саме: житловому
будинку  літ.  «А»  разом  з  господарськими  будівлями  та  спорудами   в   с.
Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області,  що  обліковується  як
власність Дуди Володимира Михайловича (помер 30.09.1994 року а/з № 40 від
03.10.1994 року) 
 Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 40 додається .

V  .  СЛУХАЛИ  :   Про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав  Ліваткіна
Олександра Валентиновича відносно неповнолітнього сина Ліваткіна Віталія
Олександровича.
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради, заступник  голови
опікунської  ради, доповіла,  що  до  виконкому  надійшла  заява  Ліберної
Вікторії Юріївни щодо доцільності позбавлення батьківських прав Ліваткіна
Олександра Валентиновича відносно неповнолітнього сина Ліваткіна Віталія
Олександровича,  21.07.2009  року  народження.  Опікунська  рада  при
виконавчому комітеті Воскресенської селищної ради розглянула це питання на
своєму засіданні та надала рекомендації виконавчому комітету Воскресенської
селищної  ради:  -  Вважати  за  доцільне  позбавлення  батьківських  прав  гр.
Ліваткіна Олександра Валентиновича відносно неповнолітнього сина Ліваткіна
Віталія Олександровича - 21.07.2009 року народження.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 41 додається .

V  І. СЛУХАЛИ  :  Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області.
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради ознайомила із  заявою
Лук’яненко Алли Петрівни  та поданими нею документами  щодо присвоєння
окремої адреси,  у зв’язку із поділом земельної ділянки, житловому будинку
разом з  господарськими  будівлями і  спорудами та  земельній  ділянці  в  смт
Воскресенське, що знаходяться в її власності.
Член  виконкому,  начальник  відділу  «ЦНАП»  Сиванич  Т.Є.  зауважила,  що
адреса  про  яку  просять  заявники  порушує  логічний  порядок  присвоєння



номеру поштової адреси. Заявникам було запропоновано переписати заяву з
присвоєнням іншого номеру. Заявники відмовилися.
                                        Проведено   голосування:

«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримався»- 1

                                   Підсумки голосування: рішення прийняте
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 42 додається .

VI  І.  СЛУХАЛИ  :   Про  затвердження  описів  та  зразків  печаток  і  штампів
Воскресенської селищної ради.
Доповідач:  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)  виконкому
доповіла присутнім, що з метою належного надання адміністративних послуг у
всіх  населених  пунктах  Воскресенської  територіальної  громади  необхідно
затвердити описи та зразки печаток і штампів Воскресенської селищної ради.
Члени виконкому Мозгова Ф.Б.,  Волошина Л.В.  поцікавилися за який кошт
будуть виготовлятися штампи і печатки. Отримали відповідь від головуючої,
що за кошти місцевого бюджету.
На  що  Мозгова  Ф.Б.,  Волошина  Л.В.  зазначили,  що  директора  шкіл  все
виготовили за власні кошти і треба їм відшкодувати затрати.
Головуюча надала доручення начальнику відділу освіти, культури, молоді та
спорту Шаланичу Я.М. вирішити зазначену проблему.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 43 додається .

VII  І.  СЛУХАЛИ  :   Про  організацію  та  проведення  конкурсу  з  визначення
виконавця  послуг  з  вивезення  твердих  побутових  відходів  на  території
населених пунктів Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Мельник  Л.Є., начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально-економічного  розвитку  селищної  ради проінформувала,  що  з
метою забезпечення належного надання послуг з вивезення твердих побутових
відходів  з  територій,  які  приєднались  до  Воскресенської  територіальної
громади та  у  зв’язку  із  необхідністю визначення  надавача  даних послуг на
території  населених  пунктів  Воскресенської селищної  ради,  подається  до
розгляду Положення про умови проведення конкурсу з визначення виконавця
послуг з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів
Воскресенської селищної ради.
Член  виконкому  Вінницька  В.Б.  виказала  невдоволення  тим,  що  фірма
«ЕВАКО» вже вивозить сміття і староста села вимушує підписувати договори
на вивезення сміття. Для пенсіонерів це дуже дорого. 
 Мельник Л.Є.,  надала пояснення, що весь цей час вже вивозилося сміття і в
населених пунктах стало чистіше.
Староста села Пересадівка Бень І.М. підтримав промовця Мельник Л.Є.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И: рішення № 44 додається .



І  X  . СЛУХАЛИ  :  Про переведення дачного (садового) будинку, що відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок.
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради ознайомила із  заявою
Зотова  Володимира  Павловича та  поданими  ним  документами  щодо
переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок, який розташований
за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, Воскресенська селищна
рада, садівниче товариство «Воскресенськ», вулиця Квартал 6-й, будинок 185
(сто вісімдесят п’ять) та належить Зотову Володимиру Павловичу.

Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И: рішення № 45 додається .

X  .  СЛУХАЛИ  :   Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу
бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки.
Доповідач: Белев’ят Юлія Іванівна – в.о. начальника фінансового відділу
доповіла присутнім,  що відповідно до розпорядження КМУ від  08.02.2017
року №142-р та розпорядження від 24.05.2017 № 415-р, на території України
запроваджено  середньострокове  планування  на  3-х  річний  період.  Цей  вид
планування  бюджету  нами  було  впроваджено  у  2019  році  і  перше  наше
середньострокове  планування  було сформовано на  період 2021-2022року.  У
минулому цей вид планування згідно бюджетного кодексу не застосовувався
так  як  стартувала  остання  фаза  реалізації  реформи  з  децентралізації,  що
передбачало фазу об,єднання та укрупнення громад, а також процес створення
фінансових відділів як виконавчого органу Воскресенської селищної ради.
       У цьому році відновлено механізм середньострокового планування. Його
період  включає  роки  2022,  2023,  2024  роки  і  стартує  цей  процес  з
сьогоднішнього  дня   підписання  рішення  Виконавчого  комітету  «Про
затвердження  плану  заходів  щодо  складання  прогнозу  бюджету
Воскресенської селищної територіальної громади на 2022-2024роки».
      План заходів щодо складання прогнозу бюджету – це документ, який
передбачає  собою  перелік  заходів  щодо  впровадження  середньострокового
планування на території Воскресенської селищної ради, терміни їх реалізації
та  відповідальних за  реалізацію відповідних заходів.  Це так  звана  дорожня
карта,  яка  координує  в  точно  передбачені  терміни  процес  формування
бюджету на 3 роки.
     До основних заходів формування прогнозу можна віднести:

- Аналіз  виконання  як  дохідної  так  і  видаткової  частин  бюджету
Воскресенської  селищної  територіальної  громади  у  попередніх  3-х  та
поточному бюджетному періоді;

- Доведення до головних розпорядників коштів організаційно-методичних
засад  щодо  складання  прогнозу  бюджету  Воскресенської  селищної
територіальної громади на 2022-2024роки;
- Прогнозування обсягів доходів бюджету на майбутні бюджетні періоди;



- Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів
інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету;
-  Надання  фінансовим  відділом  головним  розпорядникам  коштів
орієнтовних граничних показників видатків;
-  Надання  головними  розпорядниками  коштів  до  фінансового  відділу
пропозицій  до прогнозу бюджету
-  Формування  фінансовим  відділом  прогнозу  бюджету  згідно  типової
форми, що надається Міністерством фінансів України;
- Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів;
-  Доопрацювання  прогнозу  бюджету  за  результатами  погоджувальних
нарад;
-  Подання   прогнозу  бюджету  до  Виконавчого  комітету  Воскресенської
селищної ради;
-  Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Воскресенської  селищної  ради
Виконавчим комітетом Воскресенської селищної ради;
-  Подання  прогнозу  бюджету  Воскресенської  селищної  територіальної
громади  до  місцевої  ради  для  розгляду  постійними  комісіями  та  на
пленарному засіданні.
При формуванні прогнозу бюджету залучаються всі  необхідні сфери, але

ключовими   фігурами  являються  такі  головні  розпорядники  коштів  як
фінансовий  відділ  Воскресенської  селищної  ради,  Відділ  освіти,  культури,
молоді  та  спорту,   Відділ  соціального  захисту  населення  та  Воскресенська
селищна рада.
        Згідно заявленому плану заходу щодо складання прогнозу бюджету
Воскресенської  селищної  територіальної  громади  на  2022-2024,   кінцевий
термін формування прогнозу бюджету визначено 05.09.2021 року. З вересня
поточного року у нас стартує етап формування проекту бюджету вже на один
бюджетний період це на 2022рік.

Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И: рішення № 46 додається .

X  І. СЛУХАЛИ  :   Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в с.
Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області.
Доповідач: Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила із
заявою  Харченка Валерія  Вікторовича  та  поданими ним документами  щодо
присвоєння  поштової  адреси  житловому  будинку  разом  з  господарськими
будівлями  та  спорудами  в  селі  Михайло-Ларине,  що  знаходяться  в  його
користуванні.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 47 додається .

Секретар селищної ради                         Тетяна БІЛОЗОР

Людмила МАНЖУЛА


