
 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

 

21 січня 2022 року              смт Воскресенське 
 

 

 

В засіданні виконавчого  комітету брали участь: 

Головуюча – Т.П. Білозор 

 

Члени виконкому: Манжула Л.А., Ігнатов О.А., Хроленко І.О., Бень І.М., 

Белев’ят Ю.І., Машкін А.С., Малков М.В., Сиванич Т.Є., Черненко Н.Й., Зябко 

С.В., Мельник Л.Є., Белевят В.Л., Продіус І.В., Уманська Л.В., Терлецький В.І., 

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

 

Запрошені: Гарізан Ю.В., Мірошниченко Т.В., Бармятов В.М., Волчан Ю.Є , 

Шалаєва З.В., Хроленко К.О. 

 

І. СЛУХАЛИ: Про доцільність надання дозволу на укладання договору 

дарування житлового будинку на ім`я Демченка Едуарда Івановича. 

Доповідач: Т.В. Мірошниченко – спеціаліст відділу служби у справах дітей 

доповіла присутнім, що на адресу Воскресенської селищної ради надійшла 

заява від Дишлюк Катерини Олексіївни (надалі дарувальниця), яка проживає за 

адресою: Миколаївський район, смт. Воскресенське, вул. Набережна, 24 щодо 

доцільності  надання дозволу на вчинення правочину з нерухомим майном, а 

саме - оформленням договору дарування будинку, розташованого за адресою: 

Миколаївська область, смт. Воскресенське вул. Набережна, 24, загальною 

площею 70,7 кв.м., який належить Дишлюк Катерині Олексіївні на праві 

приватної власності  на ім’я Демченка Едуарда Івановича (надалі обдарований), 

який є онуком по відношенню до дарувальниці, де є зареєстрований 

неповнолітній Яковлєв Данило Ігорович, який є правнуком по відношенню до 

заявниці. В своїй заяві Катерина Олександрівна наголошує, що вона є 

власницею вищезазначеного будинку і має повну юридичну спроможність 

скористатися своїм правом на реалізацію свого майна на свій власний розсуд.  

В свою чергу заявниця довела до відома членів виконкому, що права її 

малолітнього правнука Яковлєва Данила Ігоровича жодним чином порушені не 

будуть, а саме – як він був прописаний та мешкав в даному будинку, так і 

надалі все залишиться без змін, незважаючи на факт дарування майна. 



Питання розглянуте на засіданні опікунської ради, яка рекомендує 

виконавчому комітету селищної ради вважати за доцільне надання дозволу на 

вчинення правочину договору дарування житлового будинку, розташованого за 

адресою: Миколаївська область, смт. Воскресенське, вул. Набережна, 24 від 

дарувальниці Дишлюк Катерини Олексіївни, 12.07.1950 р.н., на ім`я 

обдарованого Демченка Едуарда Івановича, 21.06.1999 р.н., де є зареєстрований 

неповнолітній Яковлєв Данило Ігорович, 20.02.2019 р.н. за умови і подальшого 

проживання неповнолітнього за даною адресою. 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: «За»-12, «проти»-1, «утримались»-6, не голосували - 1. 

В И Р І Ш И Л И: рішення  № 1 додається. 

 

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

державним будівельним нормам, у жилий будинок. 

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

Парафейник Ольги Петрівні 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 «Сонячна поляна-2», вулиця Морська, Садовий будинок  

№ 113 (сто тринадцять) та належить Парафейник Ользі Петрівні. 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  2  додається . 

 

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

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

громадянки України Колеснікової Наталії Володимирівни щодо зміни поштової 

адреси об’єктам нерухомості в смт Воскресенське Миколаївського району 

Миколаївської області, що належать їй на праві власності  

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  3  додається . 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора 

«Центр надання соціальних послуг Воскресенської селищної ради». 

Доповідач: С.В. Зябко – начальник відділу соціального захисту доповів, що з 

метою забезпечення виконання рішення Воскресенської селищної ради від 

22.01.2021 № 2 «Про утворення Комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Воскресенської селищної ради», необхідно: оголосити 

конкурс на заміщення посади директора комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Воскресенської селищної ради», затвердити текст 

оголошення на заміщення посади директора комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг Воскресенської селищної ради» згідно з додатком та 



затвердити перелік запитань для перевірки на знання норм законодавства 

України професійного спрямування.  

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  4  додається . 

 

V. СЛУХАЛИ: Про утворення адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Воскресенської селищної ради. 

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

що у зв’язку з кадровими змінами необхідно утворити адміністративну комісію 

при виконавчому комітеті Воскресенської селищної ради у новому складі. 

Запитань, зауважень не надходило. 

                                        Проведено   голосування. 

                                   Підсумки голосування - одноголосно 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  5  додається . 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про демонтаж вежі мобільного зв’язку Миколаївської філії 

ПАТ «Укртелеком», розташованої за адресою вул. Соборна, 50/1, смт 

Воскресенське, Миколаївського району Миколаївської області. 

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

економічного розвитку довела до відома присутніх, що до Миколаївської філії 

ПАТ «Укртелеком» направлялися листи з вимогою надати підтверджуючі 

документи про те, що технічний стан вежі придатний до експлуатації та не несе 

загрози життю громадян. Такого документу селищною радою отримано не 

було.  

Селищною радою надіслано листа до Державної інспекції архітектури та 

містобудування України з проханням, в межах їх повноважень, перевірити 

законність встановлення зазначеної вежі. 

Секретар селищної ради Т.П. Білозор пояснила присутнім, що всі 

перемовини, які велися до цього часу результату не дали. Мешканці 

домогосподарств, що розташовані близько до вежі і надалі залишаються 

стурбованими. До селищної ради надійшла заява громадянки України Шалаєвої 

Зої Володимирівни щодо вимоги демонтажу вежі мобільного зв’язку, яка 

знаходиться по вул.Соборна, 50/1 в смт Воскресенське. Звернення розглянуте 

на зустрічі з головою Миколаївської райдержадміністрації Ігорем 

МУХАРСЬКИМ, яка відбулася 20 січня 2022 року. 

Секретар довела до відома присутніх зміст заяви (додається) та 

запропонувала проект рішення: рекомендувати Миколаївській філії ПАТ 

«Укртелеком» демонтувати вежу мобільного зв’язку, розташовану за адресою 

вул. Соборна, 50/1, смт Воскресенське, Миколаївського району, Миколаївської 

області.  

Присутня на засіданні виконкому Шалаєва Зоя Володимирівна підтвердила 

викладене в заяві, зазначивши, що після сильних поривів вітру дроти, що йшли 



до вишки обірвано,обладнання зняте, та звернулася з проханням до членів 

виконкому підтримати запропонований проект рішення.  

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: «За» -18, «проти» - 0, «утримались» - 2, не голосували - 

0. 

  В И Р І Ш И Л И:   рішення  №  6  додається . 

 

 

 

Секретар селищної ради                      Тетяна БІЛОЗОР 
 

Людмила МАНЖУЛА 


