
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я (проєкт) 

 

                    2021 №                                   ХІ позачергова сесія селищної ради 

смт Воскресенське                                    восьмого скликання 

 

  

Про внесення змін до рішення селищної 

ради від 15.12.2020 року № 8 «Про 

утворення виконавчого комітету 

Воскресенської селищної ради, 

визначення його чисельності та 

затвердження персонального складу» 

 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26, статті 51 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням 

Воскресенської селищної ради від 13.07.2021 року № 1 «Про дострокове 

припинення повноважень Воскресенського селищного голови Шаповалова 

Олександра Михайловича» та у зв’язку із кадровими змінами, що відбулися в 

апараті селищної ради та її виконавчих органах, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення селищної ради від 15.12.2020 року № 8 

«Про утворення виконавчого комітету Воскресенської селищної ради, 

визначення його чисельності та затвердження персонального складу», а саме: 

-  Визначити чисельність виконавчого комітету Воскресенської 

селищної ради в складі 19 осіб; 

- затвердити оновлений персональний склад виконавчого комітету 

Воскресенської селищної ради у редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісію селищної рад з питань регуляторної політики, прав людини, 

законності, корупції, депутатської діяльності, етики. 

 

 

Секретар селищної ради      Тетяна БІЛОЗОР 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Воскресенської 

селищної ради  

від __________2021 р  № ____ 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

 виконавчого комітету Воскресенської селищної ради 

 

Голова виконавчого комітету – Білозор Тетяна Петрівна, секретар 

селищної ради (здійснює повноваження селищного голови), 

Секретар виконавчого комітету- Манжула Людмила Анатоліївна, керуюча 

справами (секретар) виконавчого комітету 

 

Члени виконавчого комітету: 

- Хроленко Ігор Олександрович - староста села Калинівка, 

- Бень Ігор Миколайович – староста села Пересадівка, 

- Крикун Інна Федорівна  - староста села Михайло-Ларине, 

- Ігнатов Олександр Анатолійович – староста селища Грейгове, сіл 

Водокачка, Степове та Червоне 

- Сиванич Тетяна Євгенівна, начальник відділу ЦНАП, 

- Цесько Олена Сергіївна, начальник фінансового відділу, 

- Черненко Наталія Йосипівна – начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер, 

- Шаланич Ярослав Михайлович – начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту, 

- Мельник Людмила Євгенівна – начальник відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку, 

- Белевят Володимир Леонідович – начальник відділу земельних ресурсів, 

- Підойма Інна Олександрівна – начальник відділу загальної та організаційної 

роботи, 

 - Уманська Людмила Валентинівна, смт Воскресенське, 

- Терлецький Володимир Іванович, с. Пересадівка, 

 - Компанієць Володимир Андрійович, с. Пересадівка, 

 - Вінницька Валентина Броніславівна, с. Грейгове, 

- Мозгова Фелікса Броніславівна, с.  Червоне, 

- Волошина Любов Вікторівна, с. Михайло-Ларине. 

 

 

Секретар селищної ради      Тетяна БІЛОЗОР 

 


