
 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

24 червня 2021 року         смт Воскресенське 

 

В засіданні виконавчого  комітету брали участь: 

Члени виконкому: Білозор Т.П., Манжула Л.А., Яськів Ю.Б., Белев’ят Ю.І., 

Кузьмін В.С., Терлецький В.І., Компанієць В.А., Мозгова Ф.Б., Волошина Л.В., 

Крикун І.Ф., Уманська Л.В. 

 

Запрошені:  

Белевят В.Л. - начальник відділу земельних ресурсів, 

Зябко С.В. – начальник відділу соціального захисту населення, 

Цесько О.С. – начальник фінансового відділу, 

Черненко Н.Й. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головний бухгалтер 

 

 

І. СЛУХАЛИ: Про затвердження інструкції щодо складання прогнозу бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади на 2022-2024рр. 

    Доповідач: Белев’ят Юлія Іванівна – спеціаліст фінансового відділу 

доповіла присутнім, що запропонована до розгляду інструкція розроблена 

відповідно до абзацу другого частини першої  статті 751 Бюджетного кодексу 

України. Терміни, що вживаються в інструкції, наведеному в Кодексі та інших 

нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес. 

 Промовець зазначила, що сама інструкція затверджується з метою 

запровадження організаційних заходів зі складання прогнозу бюджету 

Воскресенської селищної ради  та регламентує: 

- основні положення про складання, розгляд та схвалення прогнозу місцевого 

бюджету; 

- правила оформлення прогнозу місцевого бюджету; 

- порядок заповнення Типової форми прогнозу місцевого бюджету та додатків 

до неї.  

Доповідач детально зупинилася на кожному пункті інструкції. 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  48  додається . 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


ІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо наповнення 

бюджету селищної територіальної громади, ефективного використання 

бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни. 

Доповідач: Белев’ят Юлія Іванівна – спеціаліст фінансового відділу 

доповіла присутнім, що запропонований до розгляду план заходів на 2021 рік 

щодо наповнення бюджету селищної територіальної громади, затверджується з 

метою забезпечення належного виконання бюджету селищної територіальної 

громади та створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, інших 

соціальних виплат, ефективного використання бюджетних коштів та посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни. Промовець детально описала зміст заходів та 

терміни їх виконання. 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 49 додається . 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік дитини-сироти Мартиненко 

Романа Валерійовича. 

Доповідач: Зябко С.В. – начальник відділу соціального захисту населення 

довів до відома присутніх, що до відділу звернувся громадянин України 

Мартиненко Роман Валерійович  11.05. 2003 року народження, щодо взяття 

його на  квартирний облік, як  дитину – сироту. Наданий пакет документів 

підтверджує статус дитини-сироти та необхідність взяття на квартирний облік. 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  50  додається . 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про створення комісії для формування пропозицій стосовно 

потреби спрямовання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень, для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа. 

Доповідач: Зябко С.В. – начальник відділу соціального захисту населення 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  51 додається . 

 

V. СЛУХАЛИ: Про переведення дачного (садового) будинку, що відповідає 

державним будівельним нормам, у жилий будинок. 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила із заявою 

Віннік Галині Євгенівні та поданими нею 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 182, 183 

(сто вісімдесят два, сто вісімдесят три) та належить Віннік Галині Євгенівні.  



Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  52  додається . 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості. 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила із заявою 

Гусєва Вадима Володимировича, поданими ним документами щодо зміни 

поштової адреси об’єктам нерухомості в селі Калинівка, а саме: житловому 

будинку літ. «А» разом з господарськими будівлями та спорудами, що 

перебувають у власності громадянина України Гусєва Вадима Володимировича 

та земельній ділянці, яка знаходяться у його особистому користуванні 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 53  додається . 

 

VIІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу постійно діючої комісії з питань 

евакуації мешканців населених пунктів Воскресенської селищної ради. 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила із 

запропонованим складом постійно діючої комісії з питань евакуації мешканців 

населених пунктів Воскресенської селищної ради. 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  54  додається . 

 

VIIІ. СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила із заявою 

громадянина України Шрамка Павла Володимировича, поданими ним 

документами щодо зміни поштової адреси об’єктам нерухомості в селі 

Калинівка Вітовського (до перейменування Жовтневого) району Миколаївської 

області, а саме: житловому будинку та земельній ділянці з господарськими 

будівлями та спорудами, що, обліковуються  як власність Тряско Михайла 

Федоровича (помер 30.10.2011 року а/з № 41 від 02.11.2011 року).  

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  55  додається . 

 

ІX. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку прийняття клопотань від громадян 

України та юридичних осіб щодо розгляду земельних питань  Воскресенською 

селищною радою. 

Доповідач: Белевят В.Л. – начальник відділу земельних відносин 
зазначив, що порядок розроблений з метою встановлення належного порядку 

прийняття клопотань щодо розгляду земельних питань та надання 

адміністративних послуг у всіх населених пунктах Воскресенської 



територіальної громади. Промовець детально зупинився на всіх пунктах 

порядку. 

Член виконкому Кузьмін В.С. запитав у доповідача про те, як необхідно 

вирішувати спір між сусідами за межу. 

Доповідач зазначив, що у випадку, коли ділянки приватизовані, то спір 

розглядається в судовому порядку.  

Інших запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 56  додається . 

 

X. СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила із заявою 

громадянина України Мердака Івана Івановича, поданими ним документами 

щодо зміни поштової адреси об’єктам нерухомості в селі Калинівка 

Вітовського району Миколаївської області а саме: житловому будинку та 

земельній ділянці з господарськими будівлями та спорудами, що, 

обліковуються  як власність Мердака Івана Івановича.   

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  57  додається . 

 

XІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів щодо відзначення Дня Конституції 

України та Дня Молоді на території населених пунктів Воскресенської 

селищної ради. 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила із 

запропонованими заходами до Дня Конституції України та Дня Молоді на 

території населених пунктів Воскресенської селищної ради. 

Член виконкому Уманська Л.В. зауважила, що в напрямку розвитку культурної 

галузі та забезпечення дозвілля для молоді робиться недостатньо, що заходи 

необхідно проводити у всіх населених пунктах Воскресенської територіальної 

громади та саме в день свята, а не напередодні.  

Члени виконкому Кузьмін В.С., Мозгова Ф.Б. активно підтримали  Уманську 

Л.В. та наголосили про те, що поки Миколаївщина в зеленій зоні слід відновити 

інтенсивність та змістовність масових культурних заходів в населених пунктах 

громади. 

Інших запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 58 додається . 

 

XIІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів щодо відзначення Дня 

Незалежності України та Дня Державного прапора України на території 

населених пунктів Воскресенської селищної ради   

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила із 

запропонованими заходами до Дня Незалежності України та Дня Державного 

прапора України на території населених пунктів Воскресенської селищної ради.  



Зауваження від членів виконкому були такі самі, як і при розгляді попереднього 

питання. 

Інших запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  59  додається . 

 

XIIІ. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в с. 

Пересадівка Вітовського району Миколаївської області. 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила із заявою 

Терлецької Валентини Яківни, поданими нею документами щодо присвоєння 

поштової адреси земельній ділянці та житловому будинку разом з 

господарськими будівлями та спорудами в селі Пересадівка, що знаходяться в її 

користуванні. 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 60  додається . 

 

XІV. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в с. 

Пересадівка Вітовського району Миколаївської області 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради ознайомила із заявою 

Горецького Олександра Ілліча, поданими ним документами щодо присвоєння 

поштової адреси земельній ділянці та житловому будинку разом з 

господарськими будівлями та спорудами в селі Пересадівка, що знаходяться в 

його користуванні. 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 61  додається . 

 

 

Селищний голова                            Олександр ШАПОВАЛОВ 
 

Людмила МАНЖУЛА 


