
 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

ПРОТОКОЛ № 10 
 

13 серпня 2021 року             смт Воскресенське 

 
 

В засіданні виконавчого  комітету брали участь: 

Головуюча – Тетяна БІЛОЗОР 

Члени виконкому: Манжула Л.А., Сиванич Т.Є., Уманська Л.Є., Кузьмін 

В.С., Компанієць В.А., Вінницька В.Б., Мозгова Ф.Б., Волошина Л.В.,  Ігнатов 

О.А., Бень І.О., Цесько О. С., Черненко Н. Й., Шаланич Я. М., Зябко С. В., 

Белевят В. Л. 

 

 

І. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

24.06.2021 року № 57 «Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості»   

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

Мердака Івана Івановича та поданими ним документами щодо змін до рішення 

виконавчого комітету та зміни поштової адреси об’єктам нерухомості в селі 

Калинівка Вітовського (до перейменування Жовтневого) району 

Миколаївської області.  

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  70  додається . 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про схвалення прогнозу бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки  

Доповідач: Цесько О.С. – начальник фінансового відділу  ознайомила 

присутніх з прогнозом бюджетуВоскресенської селищної територіальної 

громади на 2022 - 2024 роки, зазначивши, що Прогноз місцевого бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади на 2022 та 2024 роки 

визначає основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які 

сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей 

       Промовець підкреслила, що прогноз розроблений відповідно до вимог 

статті 75¹ Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, 

Постанови КМУ №548 від 31.05.2021 року «Про схвалення бюджетної 

декларації на 2022-2024 роки», макропоказників економічного і соціального 

розвитку України на 2022-2024 роки схвалені постановою КМУ  від 31 травня 

2021р. № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2022-2024 роки, та зазначила, що метою Прогнозу є створення 



дієвого механізму управління бюджетним процесом в Воскресенській 

селищній територіальній громаді як складової системи управління державними 

фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку 

громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, 

забезпечення прозорості, передбачуваності бюджетної політики.  

    Доповідач пояснила основні завдання Прогнозу та основні прогнозні 

показники економічного та соціального розвитку.  

Промовець зупинилася на загальних показниках бюджету, а саме: 

Показниках доходів бюджету, 

Показниках фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого 

територіальною громадою  боргу та надання місцевих гарантій, 

Показниках видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, 

Бюджеті розвитку, 

Взаємовідносинах бюджету з іншими бюджетами,  

Інших положеннях та показниках прогнозу бюджету.  

Члени виконкому активно обговорювали прогноз бюджету територіальної 

громади, їх цікавило: питання збереження безкоштовного харчування для 

учнів молодших класів, вартості харчування в дошкільних навчальних 

закладах, використання коштів освітньої субвенції, облаштуванні закладів 

освіти протипожежною сигналізацією та заземленням, питання фінансової 

підтримки громадських організацій, підтримка житлово-комунальних 

підприємств громади, забезпечення коштами виготовлення печаток та вивісок 

закладів освіти, передбачення коштів на реєстрацію і перереєстрацію закладів 

освіти, кошти на розвиток громади та розвиток галузі культури. 

Члени виконкому обговорили шляхи наповнення бюджету та ефективного 

його витрачання.  

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  71  додається . 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про Порядок створення та використання матеріального 

резерву Воскресенської селищної ради для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій  

Доповідач: Білозор Т.П. - секретар селищної ради ознайомила із Порядком 

створення та використання матеріального резерву Воскресенської селищної 

ради для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

 Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:  рішення № 72 додається . 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому  № 33 

від 27.04.2021 року «Про затвердження складу комісії з питань Техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Воскресенської селищної ради». 



Доповідач: Білозор Т.П. - секретар селищної ради довела до відома присутніх, 

що у зв’язку із кадровими змінами  виникла необхідність внесення змін до 

складу зазначеної комісії.  

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 73 додається . 

 

V. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.  

Доповідач: Манжула Л.А. – керуюча справами (секретар) виконкому  

селищної ради довела до відома присутніх зміст актів комісії з обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню. 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 74 додається . 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про комісію з питань евакуації 

Воскресенської селищної ради. 

Доповідач: Манжула Л.А. – керуюча справами (секретар) виконкому  

селищної ради, доповіла, що Положення затверджується з метою забезпечення 

проведення евакуаційних заходів у разі загрози виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 75 додається . 

 

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

Доповідач: Манжула Л.А. – керуюча справами (секретар) виконкому  

селищної ради, ознайомила із заявою громадянина України Захарова Анатолія 

Яковича, поданими ним документами щодо зміни поштової адреси об’єктам 

нерухомості в смт Воскресенське, а саме: житловому будинку разом з 

господарськими будівлями та спорудами та земельній ділянці 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення № 76 додається . 

 

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

державним будівельним нормам, у жилий будинок. 

Доповідач: Манжула Л.А. – керуюча справами (секретар) виконкому  

селищної ради ознайомила із заявою Кузьмич Тамари Дмитрівни та поданими 

нею документами щодо переведення дачного (садового) будинку у жилий 

будинок, який розташований за адресою: Миколаївська область, 

Миколаївський район, Воскресенська селищна рада, садівниче товариство 



«Воскресенськ», вулиця Квартал 3-й, будинок 58 (п’ятдесят вісім) та належить 

Кузьмич Тамарі Дмитрівні.  

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення № 77 додається . 

 

ІX. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в смт 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області. 

Доповідач: Манжула Л.А. – керуюча справами (секретар) виконкому  

селищної ради ознайомила із заявою Новицької Наталії Михайлівни та 

поданими нею документами щодо присвоєння окремої адреси об’єктам 

нерухомості у зв’язку із поділом земельної ділянки в смт Воскресенське 

Вітовського району Миколаївської області 

 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення № 78 додається . 

 

X. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в смт 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області 

Доповідач: Манжула Л.А. – керуюча справами (секретар) виконкому  

селищної ради ознайомила із заявою Рикової Надії Олександрівни та поданими 

нею документами щодо присвоєння окремої адреси об’єктам нерухомості у 

зв’язку із поділом земельної ділянки в смт Воскресенське Вітовського району 

Миколаївської області 

 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення № 79 додається . 

 

 

Секретар селищної ради                      Тетяна БІЛОЗОР 
 

Людмила МАНЖУЛА 


