
 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

      27.07.2021                               смт Воскресенське                     № 68 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Воскресенської 

селищної ради від 24 серпня 2019 року 

№ 36 «Про комісію із визначення та 

відшкодування збитків власникам та 

землекористувачам»  
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про 

порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам», статей 156, 157 Земельного Кодексу України, виконавчий 

комітет селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Воскресенської 

селищної ради від 24 серпня 2019 року № 36 «Про комісію із визначення та 

відшкодування збитків власникам та землекористувачам» шляхом викладення  

додатку 1 у редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин Володимира БЕЛЕВЯТА. 

 

 

 

Секретар селищної ради                Тетяна БІЛОЗОР 

 
 

 

 

 

 

 



Додаток № 1  

до рішення виконавчого 

комітету селищної ради  

від 27.07.2021 року № 68 
 

СКЛАД 

комісії  з визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам при Воскресенській селищній раді 

 

Білозор Тетяна Петрівна – секретар селищної ради, голова комісії 

Цесько Олена Сергіївна – начальник фінансового відділу, заступник голови 

комісії 

Белевят Володимир Леонідович – начальник відділу земельних відносин, 

секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Манжула Людмила Анатоліївна – керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету селищної ради; 

Хроленко Ігор Олександрович – староста села Калинівка; 

Бень Ігор Миколайович – староста села Пересадівка; 

Ігнатов Олександр Анатолійович – староста селища Грейгове, сіл Водокачка,  

Степове та Червоне; 

Крикун Інна Федорівна - староста села Михайло-Ларине; 

Черненко Наталія Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер; 

Белев’ят Юлія Іванівна – головний спеціаліст фінансового відділу; 

Моторний Микола Миколайович – депутат селищної ради; 

Печериця Євген Вікторович – депутат селищної ради 

Ксенжик Ірина Дмитрівна – депутат селищної ради 

Білячак Марія Василівна – депутат селищної ради 

Єрмолова Вікторія Миколаївна – депутат селищної ради 

Дунак Іван Дмитрович – депутат селищної ради, 

Чупкіна Марія Сергіївна – начальник відділу у Вітовському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Миколаївській області (за узгодженням); 

Прокоф’єв Дмитро  Ігорович – начальник  ГУ ДФС у Миколаївській області (за 

узгодженням) 

 

Секретар селищної ради                                                                  Тетяна БІЛОЗОР 


