
 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

ПРОТОКОЛ № 12 
 

08 вересня 2021 року             смт Воскресенське 
 

 

В засіданні виконавчого  комітету брали участь: 

Головуюча – Т.П. Білозор 

Члени виконкому: Манжула Л.А., Хроленко І.О., Крикун І.Ф., Ігнатов О.А., 

Сиванич Т.Є., Цесько О. С., Черненко Н. Й., Зябко С. В., Мельник Л.Є., 

Белевят В. Л., Кузьмін В.С., Компанієць В.С., Вінницька В.Б., Мозгова Ф.Б., 

Волошина Л.В. 

 

І. СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення конкурсної комісії щодо визначення 

переможця конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих 

побутових відходів на території населених пунктів Воскресенської селищної 

ради. 

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

селищної ради довела до відома присутніх, що 01 вересня 2021 року відбулося 

засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення 

твердих побутових відходів на території населених пунктів Воскресенської 

селищної ради, за підсумками конкурсу переможцем визнано ТОВ «ЕВАКО.». 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 84 додається . 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження вартості вивезення твердих побутових 

відходів. 

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

селищної ради довела до відома присутніх, що на підставі протоколу № 1 

засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення 

твердих побутових відходів від 01 вересня 2021 року на території населених 

пунктів Воскресенської селищної ради, вартість вивезення твердих побутових 

відходів (ТПВ) з території населених пунктів Воскресенської селищної ради, а 

саме: в селі Михайло-Ларине, селищі Грейгове, селах Водокачка, Степове та 

Червоне Вітовського району Миколаївської області для всіх категорій 

споживачів 175 грн/м
3
, тариф на одну особу на місяць складатиме 34,80 грн.  

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 85 додається . 



 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану заходів у зв’язку з відзначенням 1 

жовтня Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана  в населених 

пунктах Воскресенської селищної ради у 2021 році. 

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

довів до відома присутніх план заходів з відзначення Міжнародного дня  людей 

похилого віку та Дня ветерана 1 жовтня  2021  року в населених пунктах 

Воскресенської селищної ради. 

Член виконкому Ф.Б. Мозгова запропонувала проводити концертні програми з 

урахуванням карантинних вимог та визначити відповідальними за проведення 

тематичних заходів в школах директорів шкіл. 

Член виконкому А.В. Компаниєць запропонував, в межах трудового та 

патріотичного виховання підростаючого покоління, провести зустрічі 

учнівської молоді з представниками ветеранських організацій з урахуванням 

карантинних обмежень. 

 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  86  додається . 

 

 

Секретар селищної ради                      Тетяна БІЛОЗОР 
 

Людмила МАНЖУЛА 


