
 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

ПРОТОКОЛ № 15 
 

23 листопада 2021 року             смт Воскресенське 
 

 

В засіданні виконавчого  комітету брали участь: 

Головуюча – Т.П. Білозор 

Члени виконкому: Манжула Л.А., Крикун І.Ф., Ігнатов О.А., Сиванич Т.Є., 

Черненко Н.Й., Зябко С.В., Мельник Л.Є., Белевят В.Л., Уманська Л.В.,  

Компанієць В.А., Вінницька В.Б. 
 

Запрошені: Булахова В.Є., Шушуніков А.В., Шушунікова В.В. 

 

І. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до адресного господарства садівничого 

товариства «Сокол». 

Доповідач: Білозор Т.П. - секретар селищної ради ознайомила з листом 

правління СГТ «Сокол» та заявою громадянки України Веліховскої Алли 

Борисівни щодо внесення змін в адресне господарство в садівничому 

товаристві «Сокол» шляхом внесення змін в додаток до рішення виконкому 

Михайло-Ларинської сільської ради від 28.03.2014 року № 17. 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

В И Р І Ш И Л И: рішення  № 105 додається. 
 

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

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області. 

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

Петрова Олександра Івановича про впорядкування нумерації житлового 

будинку та земельної ділянки в смт Воскресенське у зв’язку з прийняттям 

спадщини. 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

В И Р І Ш И Л И: рішення  № 106 додається. 
 

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

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

громадянки України Золотарьової Олени Володимирівни щодо зміни поштової 

адреси об’єктам нерухомості в смт Воскресенське у зв’язку з оформленням 

спадщини. 



Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

В И Р І Ш И Л И: рішення  № 107 додається. 
 

ІV. СЛУХАЛИ: Про доцільність позбавлення батьківських прав громадянки 

Булахової  Вікторії Євгенівни. 

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

ознайомив присутніх з заявою та документами наданими громадянином 

України Шушуніковим  Андрієм Володимировичем щодо розгляду питання про 

доцільність позбавлення батьківських прав громадянки України Булахової 

Вікторії Євгенівни, 1999 року народження, відносно неповнолітньої дитини 

Шушунікової Ангеліни Андріївни, 07.11.2020 року народження. 

 Присутня на засіданні виконкому Булахова Вікторія Євгенівна заявила 

про своє бажання щодо позбавлення її батьківських прав відносно 

неповнолітньої дитини Шушунікової Ангеліни Андріївни, 07.11.2020 року 

народження, аргументуючи це тим, що вона, на даний час, перебуває у 

складних життєвих обставинах – живе у сторонніх людей, роботи не має,  

створити належні умови для малолітньої дитини не в змозі. 

Члени виконкому Вінницька В.Б., Ігнатов О.А. призвали до її 

материнського серця, наголошуючи на тому, що це рішення на все життя, 

скрутні часи пройдуть, а дитину не повернеш. 

Член виконкому Манжула Л.А. запитала у Булахової Вікторії Євгенівни 

про те чи добровільно вона відмовляється від прав на дитину, чи на неї 

здійснювався вплив зі сторони  рідних батька дитини? 

Булахова Вікторія Євгенівна відповіла, що тиск на неї ніхто не 

здійснював, що це рішення прийняла самостійно. 

Члени виконкому провели детальні співбесіди окремо з мамою, з батьком 

та з бабусею дитини щодо ситуації яка склалася навколо дитини та захисту її 

прав. 

 Член виконкому Уманська Л. В. висловила свою позицію заявивши, що 

коли мама сама відмовляється від дитини, покинувши її у два місяця, то дитині 

повезло, що є такий батько і така бабуся, які не залишили малечу в біді, а 

опікуються нею, і що для майбутнього дитини буде краще якщо прийметься 

рішення про доцільність позбавлення батьківських прав Булахової Вікторії 

Євгенівни. 

Проведено голосування. 

 

                                        Проведено   голосування: 

    «За» - 11 

«Проти» - 0 

«Утримався» - 1 

                                   Підсумки голосування: рішення прийняте 

 

В И Р І Ш И Л И: рішення  № 108 додається. 
 



V. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в селі 

Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області. 

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

громадянина України Шаповалова Миколи Станіславовича щодо присвоєння 

поштової адреси земельній ділянці та житловому будинку разом з 

господарськими будівлями та спорудами в селі Пересадівка. 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

В И Р І Ш И Л И: рішення  № 109 додається. 
 

VІ. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в селі 

Пересадівка Миколаївського району Миколаївської області. 

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

громадянки України Белевят Ольги Дмитрівни щодо присвоєння поштової 

адреси земельній ділянці та житловому будинку разом з господарськими 

будівлями та спорудами в селі Пересадівка. 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

В И Р І Ш И Л И: рішення  № 110 додається. 
 

VIІ. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, що 

надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 

комітету Воскресенської селищної ради. 

Доповідач: Сиванич Т.Є. – начальник відділу «ЦНАП» довела до відома 

присутніх, що відповідно до рішення Воскресенської селищної ради № 4 від 

06.08.2021р. «Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 

23.12.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів Воскресенської 

селищної ради, загальної чисельності апарату селищної ради та її виконавчих 

органів»» з 02 листопада 2021 року в апараті селищної ради розпочав роботу 

відділ містобудування, архітектури та містобудування в особі начальника. 

Зазначений відділ уповноважений на надання визначеного переліку 

адміністративних послуг, які необхідно затвердити. Доповідач ознайомила з 

переліком адміністративних послуг, доповнених новим 11 (одинадцятим) 

розділом «Послуги містобудування та архітектури».  

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

В И Р І Ш И Л И: рішення № 111 додається. 
 

VIIІ. СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік дитини-сироти Краснощеко 

Андрія Олексійовича. 

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

ознайомив присутніх з документами щодо взяття на квартирний облік дитини-

сироти Краснощеко Андрія Олексійовича, 03.05.2005 року народження та 

зазначив, що відповідно до Положення про квартирний облік при виконавчому 

комітеті Воскресенської селищної ради, затвердженого рішенням селищної 



ради від 26.06.2018 року № 6, необхідно взяти на квартирний облік за місцем 

набуття статусу дитини-сироти неповнолітнього Краснощеко Андрія 

Олексійовича, 03.05.2005 року народження та внести відповідний запис до 

книги обліку громадян, що перебувають на квартирному обліку.  

Запитань, зауважень не надходило. 

Член виконкому Сиванич Тетяна Євгенівна оголосила: «Відповідно статті 59-1 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35 Закону 

України «Про запобігання корупції» повідомляю, що при розгляді питання 

«Про взяття на квартирний облік дитини-сироти Краснощеко Андрія 

Олексійовича», виникає реальний конфлікт інтересів. Врегулювання конфлікту 

інтересів буду здійснювати шляхом неучасті у голосуванні».  

 

                                        Проведено   голосування: 

    «За» - 11 

«Проти» - 0 

«Утримався» - 0 

Не голосували – 1 (Сиванич Т.Є.) 

                                   Підсумки голосування: рішення прийняте 

В И Р І Ш И Л И: рішення  № 112 додається. 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на теплову енергію, що надається 

споживачам ДП НВКГ «ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ» 

Доповідач: Мельник Л.Є. – начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-

економічного розвитку довела до відома членів виконкому звернення 

керівництва ДП НВКГ «ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ», щодо встановлення тарифу 

на теплову енергію, що надається ДП НВКГ «ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ» в 

опалювальний період для абонентів житлового будинку по вул. Лісова, буд. 34 

в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області без будинкових 

приладів обліку та зачитала проєкт рішення. 

Член виконкому  Уманська Л.В.  запитала чи є в наданому пакеті документів 

інформація про повідомлення жителів про зміну тарифів і якщо є, то в який 

спосіб жителі були повідомлені про зміну тарифів. 

 Доповідач відповіла, що в наданому пакеті документів така інформація 

відсутня. 

                                        Проведено   голосування: 

    «За» - 8 

«Проти» - 0 

«Утримався» - 4 

                                   Підсумки голосування: рішення не прийняте 

 

Секретар селищної ради                      Тетяна БІЛОЗОР 
 

Людмила МАНЖУЛА 


