
ПЕРЕЛІК
питань на розгляд сесії 02 березня 2018 року

1.Про затвердження звіту про виконання бюджету селищної ради за 2017 рік

2. Про внесення змін до бюджету селищної ради на 2018 рік

3. Про співфінансування проекту « Капітальний ремонт автодороги по вул. 
Привокзальна від буд.16 до буд.№40 в с. Горохівка Вітовського району 
Миколаївської області»

4.Про співфінасування проекту « Реконструкція Воскресенської ЗОШ по 
вул.Горького,66 в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області»

4.Про затвердження Плану роботи Воскресенської селищної ради, її 
виконавчого комітету та постійних комісій ради на І півріччя.

5.Про створення цільового фонду Воскресенської  селищної ради

6.Про  внесення  доповнень  до  рішення  №4  від  10.08.2017  року  «  Про
затвердження  Плану  соціально-  економічного  розвитку  Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області на 2017-2020 роки
в новій редакції.

7.  Про  об’єкти  і  види  робіт,  на  яких  засуджені  будуть  відбувати
адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт.

8. Про надання дозволу на розробку Генерального плану та плану зонування
території с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області.

9.Про надання дозволу на розробку Генерального плану та плану зонування
території с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області.

10.Про передачу в оренду частини нерухомого майна амбулаторії загальної
практики сімейної медицини с.Калинівка

11.Про визнання  таким,  що втратило  чинність  рішення №2 від  15.12.2017
року «Про передачу в оренду частини нежитлового приміщення комунальної
власності Воскресенської селищної ради»

12.  Про  подання  декларацій  про  майно,  доходи,  витрати  і  зобов’язання
фінансового характеру за минулий рік.

13. Про внесення змін до складу виконкому.



14.Про  організацію  дорожнього  руху  в  населених  пунктах  смт
Воскресенське,с.Калинівка та с.Пересадівка

15 .Про припинення права  користування земельною ділянкою гр.  Бриндзи
Т.І.

16 Звіт про проведену роботу в 2017 році в.о. старости с.Пересадівка Бєгліци
І.Ф.

17  Про  затвердження  поточних  індивідуальних   нормативів  використання
питної води ( Воскресенське ККП)

Різне.



                          
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА

РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

          від                              р. №                 ХV  сесія селищної ради                 
смт. Воскресенське                           восьмого скликання

«Про    надання     дозволу     на    розробку
Генерального  плану  та  плану зонування
території  с. Калинівка Вітовського району
Миколаївської області».

     Відповідно   до    статті  26    Закону   України   «Про   місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Указу Президента  України  від  22.01.2010
року  № 55«Про рішення Ради   національної безпеки  і  оборони  України
від  07.10.2009 року»,  «Про розбудову  і  модернізацію  інфраструктурних
систем  економіки  і  систем  життєзабезпечення», статтей  12, 93, 122  пункту
12,   статті   124  розділу  Х  Перехідних положень  Земельного   Кодексу
України,  керуючись  Законом  України  «Про регулювання містобудівної
діяльності»,  з   метою  розробки  Генерального  плану  та  плану  зонування
території  с.  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області,
враховуючи   висновок   постійної  комісії   селищної  ради   з   питань
планування,   бюджету   і   фінансів,   соціально-економічного   розвитку
селища,     селищна   рада 
ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  на  розробку  Генерального  плану  та  плану  зонування
території с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області.

2. Селищному  голові  Шаповалову О.М.
2.1. Укласти договір на створення планів масштабу  1: 2000, розробку

Генерального  плану  та  плану  зонування  території   с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської  області  з   підприємствами,  що
мають  доступні  ресурси,   відповідні  ліцензії   для  виготовлення
топографічної  основи  та   самих  генеральних планів  та   планів
зонування територій.

2.2. Організувати збір вихідних даних  для виготовлення  генерального
плану селища .

3. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з  питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи.

Селищний голова О. М.Шаповалов



                                                   

                          
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

          від                               р. №                 ХV  сесія селищної ради                 
смт. Воскресенське                           восьмого скликання

«Про    надання     дозволу     на    розробку
Генерального  плану  та  плану зонування
території  с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області».

     Відповідно   до    статті  26    Закону   України   «Про   місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Указу Президента  України  від  22.01.2010
року  № 55«Про рішення Ради   національної безпеки  і  оборони  України
від  07.10.2009 року»,  «Про розбудову  і  модернізацію  інфраструктурних
систем  економіки  і  систем  життєзабезпечення», статтей  12, 93, 122  пункту
12,   статті   124  розділу  Х  Перехідних положень  Земельного   Кодексу
України,  керуючись  Законом  України  «Про регулювання містобудівної
діяльності»,  з   метою  розробки  Генерального  плану  та  плану  зонування
території  с.  Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської  області,
враховуючи   висновок   постійної  комісії   селищної  ради   з   питань
планування,   бюджету   і   фінансів,   соціально-економічного   розвитку
селища,     селищна   рада 
ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  на  розробку  Генерального  плану  та  плану  зонування
території с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області.

2. Селищному  голові  Шаповалову О.М.
2.1. Укласти договір на створення планів масштабу  1: 2000, розробку

Генерального плану та плану зонування території   с.  Пересадівка
Вітовського району Миколаївської  області  з   підприємствами,  що
мають  доступні  ресурси,   відповідні  ліцензії   для  виготовлення
топографічної  основи  та   самих  генеральних планів  та   планів
зонування територій.

2.2. Організувати збір вихідних даних  для виготовлення  генерального
плану селища .

3. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з  питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи.

Селищний голова О. М.Шаповалов



                                                      

                          
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

          Від                                р. №                 ХV  сесія селищної ради                 
смт. Воскресенське                           восьмого скликання

«Про припинення права 
користування земельною 
ділянкою гр                ».

       На підставі ст.12,141 Земельного кодексу України,ст..26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», заяви  гр.                           про
вилучення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства, яка знаходиться в с. Пересадівка  по вул.               , селищна рада
   

В И Р І Ш И Л А:

    1. Вилучити із користування в гр.                        земельну  ділянку для
ведення  особистого  селянського  господарства,  площею  0,10 га.,   яка
знаходиться с. Пересадівка  по               
   2. Вилучену земельну ділянку 0,10 га. зарахувати до вільних земель запасу
селищної ради (ріллі).
   3.Спеціалісту по земельних ресурсах селищної ради внести відповідні   зміни
в земельно-кадастрові документи.       
  4.  Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                          О.М. Шаповалов



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ    ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від            2018 року №                              ХV  сесія селищної      
смт. Воскресенське                                             ради восьмого скликання

Про об’єкти і види робіт, на яких 
засуджені будуть відбувати адміністративне 
стягнення у вигляді  громадських робіт»

Керуючись  статтею 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”,  Кодексу   України  «Про  адміністративні  правопорушення»  та
відповідно  до  інспекції  Вітовського  районного  сектору  Миколаївського
міського  відділу  з  питань  пробації  Південного  міжрегіонального
управління  з  питань  виконання  кримінальних  покарань  та  пробації
Міністерства юстиції,  Воскресенська  селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  перелік  об'єктів  та  видів  робіт,  на  яких  будуть  відбувати
адміністративне  стягнення  особи  засудженні  до  адміністративного
стягнення  у  вигляді  громадських  робіт  в  2018  році  на  території
населених пунктів Воскресенської  селищної ради (додаток додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров'я
та соціального захисту населення.

  Сселищний голова О.М.Шаповалов



Додаток до рішення
сесії селищної 

ради від ______2018р. №__      
П Е Р Е Л І К

видів  робіт, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають
потребам громади та сприяють соціально-економічному розвитку

Воскресенської селищної ради на 2018 рік

№ Види робіт Об'єкт Населений пункт
1. Благоустрій територій

населених пунктів
Вулиці, парки, алеї смт Воскресенське

с. Горохівка
с. Калинівка

с. Пересадівка

2. Озеленення територій
населених пунктів

Парки, кладовища,
пам'ятники

смт Воскресенське
с. Горохівка
с. Калинівка

с. Пересадівка

3. Благоустрій та
впорядкування кладовищ,

пам'ятників

Кладовища,
пам'ятники

смт Воскресенське
с. Горохівка
с. Калинівка

с. Пересадівка

4. Прибирання узбіччя доріг,
придорожніх смуг

Траса, дороги смт Воскресенське
с. Горохівка
с. Калинівка

с. Пересадівка

5. Ремонтні роботи на
соціально-побутових
об'єктах комунальної

власності

Будинок культури,
дитячі садочки,

майданчики,
селищна рада,

школа, лікарня,
амбулаторія

смт Воскресенське
с. Горохівка
с. Калинівка

с. Пересадівка

6. Ремонт водогону Мережі водогону
комунальних
підприємств

смт Воскресенське
с. Горохівка
с. Калинівка

с. Пересадівка

7. Ремонт техніки та
обладнання

Обладнання
комунального
підприємства,
селищної ради

смт Воскресенське
с. Горохівка
с. Калинівка

с. Пересадівка

8. Ліквідація стихійних
сміттєзвалищ 

Стихійні
сміттєзвалища

смт Воскресенське
с. Горохівка
с. Калинівка

с. Пересадівка

_____________________________________________________



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від             2018 року №                           ХV   сесія 
смт. Воскресенське                                               селищної ради восьмого 
                                                                                  скликання

«Про передачу в оренду частини
нерухомого майна амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини с. Калинівка»

Відповідно до статті 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”,  Закону  України  «Про  оренду  державного  та  комунального
майна»,  керуючись  Положенням  про  оренду  майна,  що  є  комунальною
власністю  об'єднаної  територіальної  громади  Воскресенської  селищної
ради  Вітовського району Миколаївської області, затвердженого рішенням
селищної  ради  від  29  травня  2017  року  №9,  з  метою  ефективного
управління об'єктами комунальної власності та поповнення надходжень до
селищного бюджету, Воскресенська  селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Передати  в  оренду  частини  нерухомого  майна  амбулаторії  загальної
практики сімейної  медицини розташоване за адресою вул.  Соборна (вул.
Фрунзе),  будинок   20,  с.  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської
області  площею  16,2  кв.  м   єдиному  претенденту  на  право  оренди  за
результатами  конкурсу  фізичній-особі  підприємцю  Менько  Ользі
Миколаївні для  здійснення  підприємницької  діяльності  –  розміщення
приватного закладу охорони здоров'я.

2.  Укласти у встановленому порядку договір оренди частини нежитлового
приміщення  комунальної  власності  Воскресенської  об’єднаної
територіальної громади згідно з пунктом 1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з
питань  житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи.

Селищний голова                О.М.Шаповалов



 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН

       проект  Р І Ш Е Н Н Я

від                       року №                           ХУ сесія селищної ради
смт. Воскресенське                               восьмого скликання

« Про  затвердження Плану роботи Воскресенської селищної ради її 
виконавчого комітету та постійних комісій ради на І півріччя 2018 року»

            Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26  Закону України
« Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи інформацію секретаря
селищної  ради  Білозор  Т.П.,  враховуючи   пропозиції  депутатів  селищної
ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити  План роботи Воскресенської селищної ради її виконавчого
комітету та постійних комісій ради на І півріччя 2018 року, що додається.
    2.Рішення  селищної ради №2  VІІ позачергової сесії селищної ради від
12.07.2017 року  « Про затвердження Плану роботи Воскресенської селищної
ради, її виконавчого комітету та постійних комісій на ІІ півріччя 2017 року»,
вважати таким, що втратило чинність та зняти з контролю.   
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної
ради  Білозор Т.П.

Селищний голова                                     О.М.Шаповалов



Затверджено 
рішенням 15 сесії селищної ради

                                                                            восьмого скликання
                                                                      №                   від

ПЛАН  РОБОТИ
Воскресенської селищної ради, її виконавчого комітету та постійних

комісій на І півріччя 2018 року

РОЗДІЛ І
Питання, які планується винести на розгляд сесії селищної ради

Дата
проведення

Зміст питання Відмітки про
виконання

І квартал 1.Звіт про виконання бюджету селищної 
ради за 2017 рік
2.Звіт про виконання програм ,прийнятих
селищною радою, в 2017 році.
3.Про затвердження переліку  об’єктів та 
видів робіт, на яких засуджені будуть 
відбувати адміністративні стягнення у 
вигляді громадських робіт.
4.Про звіти в.о. старост с.Калинівка та 
с.Пересадівка
5.Про звіти депутатів селищної ради
6. Питання регулювання земельних 
відносин

ІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2018 рік.
2.Інформація директора КП ДЮСШ         
« Родіна» про роботу спортивної школи.
3. Про стан злочинності та правопорядку 
на території несених пунктів селищної 
ради.
4. Питання регулювання земельних 
відносин



РОЗДІЛ ІІ
Питання, які планується винести на розгляд 

засідань постійних комісій селищної ради

Постійна комісія з питань прав людини, законності, боротьби з корупцію,
депутатської діяльності і етики, промисловості, транспорту, зв’язку та

сфери послуг
Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

І квартал 1.Звіт про виконання бюджету селищної 
ради за 2017 рік
2.Звіт про виконання програм ,прийнятих
селищною радою, в 2017 році.
3.Про затвердження переліку  об’єктів та 
видів робіт, на яких засуджені будуть 
відбувати адміністративні стягнення у 
вигляді громадських робіт.
4.Про звіти в.о. старост 
с.Пересадівка,с.Калинівка
5.Про звіти депутатів селищної ради
6. Питання регулювання земельних 
відносин

ІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2018 рік.
2.Інформація директора КП ДЮСШ         
« Родіна» про роботу спортивної школи.
3. Про стан злочинності та правопорядку 
на території сіл  селищної ради.
4. Питання регулювання земельних 
відносин



Постійна комісія з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності,
планування, бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства,

приватизації та власності
Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

І квартал 1.Звіт про виконання бюджету селищної 
ради за 2017 рік
2.Звіт про виконання програм ,прийнятих
селищною радою, в 2017 році.
3.Про затвердження переліку  об’єктів та 
видів робіт, на яких засуджені будуть 
відбувати адміністративні стягнення у 
вигляді громадських робіт.
4.Про звіти в.о. старост
5.Про звіти депутатів селищної ради
6. Питання регулювання земельних 
відносин

ІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2018 рік.
2.Інформація директора КП ДЮСШ         
« Родіна» про роботу спортивної школи.
3. Про стан злочинності та правопорядку 
на території сіл  селищної ради.
4. Питання регулювання земельних 
відносин



Постійна комісія з питань житлово- комунального господарства та
комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних

відносин та охорони природи
Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

І квартал 1.Звіт про виконання бюджету селищної 
ради за 2017 рік
2.Звіт про виконання програм ,прийнятих
селищною радою, в 2017 році.
3.Про затвердження переліку  об’єктів та 
видів робіт, на яких засуджені будуть 
відбувати адміністративні стягнення у 
вигляді громадських робіт.
4.Про звіти в.о. старост
5.Про звіти депутатів селищної ради
6. Питання регулювання земельних 
відносин

ІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2018 рік.
2.Інформація директора КП ДЮСШ         
« Родіна» про роботу спортивної школи.
3. Про стан злочинності та правопорядку 
на території сіл  селищної ради.
4. Питання регулювання земельних 
відносин



Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту,
охорони здоров’я та соціального захисту

Дата 
проведення

Зміст питання Відмітки про 
виконання

І квартал 1.Звіт про виконання бюджету селищної 
ради за 2017 рік
2.Звіт про виконання програм ,прийнятих
селищною радою, в 2017 році.
3.Про затвердження переліку  об’єктів та 
видів робіт, на яких засуджені будуть 
відбувати адміністративні стягнення у 
вигляді громадських робіт.
4.Про звіти в.о. старост
5.Про звіти депутатів селищної ради
6. Питання регулювання земельних 
відносин

ІІ квартал 1.Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2018 рік.
2.Інформація директора КП ДЮСШ         
« Родіна» про роботу спортивної школи.
3. Про стан злочинності та правопорядку 
на території сіл  селищної ради.
4. Питання регулювання земельних 
відносин



 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН

       проект  Р І Ш Е Н Н Я

від                       року №                           ХУ сесія селищної ради
смт. Воскресенське                               восьмого скликання

«   Про  подання декларацій про майно, доходи,
    витрати і зобов’язання фінансового характеру 
    за минулий рік»

            Відповідно  до   статті  26   Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,Закону  України  «  Про  запобігання  корупції»  ,
враховуючи інформацію секретаря селищної ради Білозор Т.П. ,селищна рада

ВИРІШИЛА:

    1.Інформацію  секретаря  селищної  ради  Білозор  Т.П.  про  обов’язкове
подання   депутатами селищної ради декларації про майно, доходи, витрат     і
зобов’язання фінансового характеру   за минулий рік, взяти до відома.

   2.  Рекомендувати   депутатам   Воскресенської  селищної   ради  подати
декларацію про майно, доходи, витрат     і зобов’язання фінансового характеру
за 2017 рік за  формою, що визначається Національним агентством,  шляхом
заповнення на офіційному веб- сайті НАЗК до 01 квітня 2018 року.

    
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної
ради  Білозор Т.П.

Селищний голова                                     О.М.Шаповалов



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ  ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

від   ________2018                                                                cмт. Воскресенське

Про створення цільового фонду
Воскресенської селищної ради

Керуючись статтею  68 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  статтями  13,  691 Бюджетного  кодексу  України  та  з  метою
вирішення  питань  соціально-економічного  розвитку  населених  пунктів
Воскресенської селищної ради, соціального захисту населення, створення і
розвитку  місцевого  самоврядування,  участі  органів  місцевого
самоврядування  у  розв’язанні  питань  загальнодержавного  значення,
проведення масштабних заходів, селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Створити цільовий фонд Воскресенської селищної ради.

2. Затвердити  Положення  про  цільовий  фонд  Воскресенської  селищної
ради (Додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності (Трофіменко Н.І.).
 

Селищний голова                                                                        О.М.Шаповалов



П О Л О Ж Е Н Н Я

Про цільовий фонд Воскресенської селищної ради

Розділ 1. Загальні положення

 1.1.  Цільовий  фонд  Воскресенської  селищної  ради  (далі  –  цільовий
фонд)  створюється рішенням Воскресенської  селищної  ради відповідно до
статті 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3
статті 13 та підпункту 12 пункту 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

1.2.  Порядок  формування  і  використання  коштів  цільового  фонду
Воскресенської селищної  ради визначається цим Положенням.
 1.3. Кошти цільового фонду є складовою частиною спеціального фонду
селищної  ради  та  фінансовою  і  матеріальною  основою  місцевого
самоврядування.
 1.4. Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів
щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку населених пунктів
Воскресенської селищної ради, соціального захисту населення, створення і
розвитку  місцевого  самоврядування,  участі  органів  місцевого
самоврядування  у  розв’язанні  питань  загальнодержавного  значення,
проведення різноманітних селищних  та сільських заходів тощо.  

     1.5. Кошти цільового фонду селищної ради акумулюються на окремих
рахунках  головного  управління  Державного  казначейства  у  Вітовському
районі  Миколаївської  області,  які  відкриваються  на  основі  рішення
Воскресенської селищної ради «Про затвердження Положення про цільовий
фонд Воскресенської селищної ради».

3. Формування цільового фонду

 Цільовий  фонд  селищної ради  формуються  за  рахунок  таких
надходжень:
         -  благодійні  внески -  добровільні  пожертвування  юридичних  та
фізичних осіб,  установ,  організацій,  підприємств усіх  форм власності,  суб
´єктів  підприємницької  діяльності,  громадських  організацій,  іноземних
громадян, безповоротна фінансова допомога, інша благодійна допомога;
         -  кошти,  які  надходять  від  підприємств,  установ,  організацій  чи
фізичних осіб для виконання відповідних цільових заходів;
         - інші надходження не  заборонені чинним законодавством України.

3. Використання коштів цільового фонду

             3.1. Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів
щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку населених пунктів
Воскресенської селищної ради, соціального захисту населення, створення і



розвитку  місцевого  самоврядування,  участі  органів  місцевого
самоврядування  у  розв’язанні  питань  загальнодержавного  значення,
проведення різноманітних селищних  та сільських заходів тощо, у тому числі
за такими напрямками:

- надання  безповоротної  фінансової  допомоги  органам  місцевого
самоврядування,  підприємствам,  установам,  організаціям  (незалежно  від
форм  власності),  громадським  організаціям  для  вирішення  соціально-
економічних та інших питань;

- забезпечення  розвитку  соціальної  сфери  (зміцнення  матеріально-
технічної  бази  установ  та  організацій  освіти,  охорони  здоров’я,  культури,
фізкультури і спорту, соціального захисту, місць громадського користування
тощо);

- фінансова підтримка творчо- та спортивно- обдарованих громадян, у
т.ч.  дітей  та  молоді,  у  вигляді  надання  стипендій,  відзнак,  нагород,
матеріальної допомоги тощо;

- проведення  урочистих  заходів,  пов’язаних  із  відзначенням
пам’ятних дат, ювілеїв підприємств, установ, організацій, окремих громадян
(придбання пам’ятних адрес, грамот, вітальних листівок, квітів, подарунків,
виплата  матеріальних  заохочень  тощо),  інших  святкувань,  у  тому  числі
нагородження спеціалістів та фахівців народногосподарського комплексу та
бюджетної сфери;

- проведення  культурно-мистецьких,  фізкультурно-спортивних,
оздоровчих заходів та урочистостей з нагоди державних, професійних свят та
в інших випадках;

- фінансова підтримка спілок,  ради ветеранів,  молодіжних та інших
громадських організацій;

- видатки,  пов’язані  з  вивченням  депутатами  селищної  ради
передового  досвіду,  налагодженням  партнерських  зв’язків  та  укладанням
угод  про  співробітництво  і  партнерство  з  іншими  органами  місцевого
самоврядування, зокрема проведення нарад, семінарів, інших заходів (у тому
числі виїзних);

- забезпечення соціального захисту громадян та сімей, які опинилися
у  скрупних  життєвих  обставинах,  у  тому  числі  надання  матеріальної
допомоги (як правило не більше одного разу на рік) на вирішення соціально-
побутових питань,  придбання  одягу  та  взуття,  оргтехніки  для  дітей  сиріт,
дітей які  перебувають під  опікою,  дітей  з  малозабезпечених сімей,  людей
похилого віку, інвалідів;
        - прибирання кладовищ населених пунктів селищної ради;
        -  заходи з  ліквідації  аварійних та  надзвичайних ситуацій в  населених
пунктах селищної ради;
        - заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, охорони
водойми,  озеленення  населених  пунктів  селищної  ради (посадка  дерев,
кущів, квітів), видалення (знос, валка) аварійних, сухих, хворих  та таких, що
втратили декоративний вигляд дерев та кущів; догляд за озеленювальними та
декоративними насадженнями (косіння газону, улаштування пристовбурних



лунок, доставка води та полив, формована та санітарна обрізка дерев, кущів,
інших  насаджень,  прополка,  рихлення,  стрижка  живоплоту,  всі  операції  з
підготовки  ґрунту  для  садіння  рослин,  корчування  пнів  та  засипка  ямок,
очищування   зелених  зон  від сміття, вантажні роботи та транспортування 
деревини, гілок та сміття після виконання робіт з озеленення, влаштування
«корит» під нові квітники та газони  тощо);
         -  проведення  ремонту  пам’ятників,  споруд,  що знаходяться  в  місцях
загального користування;
         - інші  цілі не заборонені чинним законодавством України.
 
         3.2. Виділення та перерахування коштів цільового фонду здійснюється
бухгалтерією  селищної ради на підставі розпоряджень  селищного голови у
відповідності з цим Положенням.

У  разі  використання  коштів  на  проведення  відповідного  заходу,
передбаченого  цим  Положенням,  до  розпорядження  селищного  голови
додається розрахунок витрат, який затверджується головним розпорядником
коштів.
 

4. Порядок управління коштами цільового фонду та контролю
за їх використанням.

 
         4.1.  Розпорядником  коштів  цільового  фонду  є  селищна  рада,  яка
використовує їх за призначенням згідно з цим Положенням.
        
         4.2. Не   використані у звітному році кошти цільового фонду вилученню
не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на цілі, 
визначені  даним Положенням.
 
 
 

 ______________________________________________________



 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН

                                             
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 
Від                      2018 року.  №                      ХV сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                           восьмого скликання               

«Про організацію дорожнього руху в 
населених пунктах смт. Воскресенське, 
с. Калинівка та с. Пересадівка»

Керуючись  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», ст. 6,9 Закону України «Про дорожній рух», ст. 19 Закону України
«Про  автомобільні  дороги»,  Закону  України  «Про  благоустрій  населених
пунктів, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
                                                                                                       
     

1. В  становити в с. Калин  і  вка   :
дорожній знак 2.1. «Дати дорогу» :
- на перехресті вулиць Свободи та  Соборна (у кількості 2 шт.);
-  на перехресті вулиць Соборна та Адмірала Траверсе (2 шт.);
-  на перехресті вулиць Свободи та Карпа Островерхого (2 шт.); 
- на перехресті вулиць Суворова та Соборна;

 дорожній знак «Лежачий поліцейський» по вул. Соборній біля школи (2
шт.) та по вул. Свободи біля дитячого садка (2 шт.) 

2. Встановити в с.   Пересаді  вка  :
- дорожній  знак  2.1.  «Дати  дорогу» на  перехресті  вулиць  Михайла
Грушевського та Кіровоградська (у кількості 2 шт.)

-дорожній знак «Лежачий поліцейський»:
- по вул. Істоміна (житловий масив, у кількості 2 шт.);
- по вул. Михайла Грушевського біля дитячого садка (1 шт.) 
-  по вул. Кіровоградській біля дитячого садка (1 шт.) 

Встановити дорожній знак  3.29 "Обмеження максимальної швидкості" з
обмеженням  до  40  км/год  по  вул.  Михайла  Грушевського  у  напрямку  до
садового товариства « Зірочка» (1 шт.), біля будинку № 250



3. Встановити      в с  мт  .   Воскресенське :
        дорожній знак 2.1. «Дати дорогу»:

- на перехресті вулиць Центральна та Колгоспна (у кількості 2 шт.);
- на перехресті вулиць Центральна та Почтова (2 шт.);
-  на перехресті вулиць Ринкова та Янтарна (1 шт.)

дорожній  знак  3.29  "Обмеження  максимальної  швидкості"  з
обмеженням до 40 км/год по вул. Янтарній (1 шт.)

дорожній знак «Лежачий поліцейський» по вул. Горького біля школи
(2 шт.) та по вул. Соборній біля дитячого садка (2 шт.)

4.Звернутися  до  відділу  безпеки  дорожнього  руху  Управління
превентивної  діяльності  Головного  управління  Національної  поліції  в
Миколаївській області  з проханням встановити вищевказані знаки.
 

Селищний голова                                                                  О.М. Шаповалов



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

     від 02 березня  201  8   р. №                       сесія селищної ради                           
смт Воскресенське                                 восьмого скликання

«Про внесення доповнень до рішення
№  4 від  10.08.2017  року  «Про
затвердження  Плану  соціально
економічного  розвитку
Воскресенської  селищної  ради
Вітовського  району  Миколаївської
області  на  2017-2020  роки  в  новій
редакції» 
               Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  з  метою  соціально-економічного  розвитку
населених  пунктів  Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району
Миколаївської  області  на  2017-2020  роки,  враховуючи  інформацію
Мазур Г.Д., інспектора по виконанню доручень, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Пункт  3  Плану  соціально-економічного  розвитку  Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області на 2017-2020
роки,  «Цілі  та  пріоритети  розвитку  Воскресенської  селищної  ради»,
а саме:
-  завдання  2.1.1.  «Розширення  сектору  послуг,  що  надаються
населенню» доповнити пунктом «Будівництво ринків на території
населених пунктів Воскресенської селищної ради»; 
-  завдання 2.1.2.  «Координація ресурсів на забезпечення якісного
освітнього  процесу,  посилення  культурно-просвітницької  та
виховної  роботи  на  території  громади»  доповнити  пунктом
«Відновлення  та  ремонт  пам’яток  архітектури,  пам’яток
історичної спадщини». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань
містобудування , будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                      О.М. Шаповалов     



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

            від                          201  8   р. №                       ХV  сесія селищної ради
смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про співфінансування проекту 
«Капітальний ремонт автодороги по 
вул. Привокзальна від буд. №16 до буд. №40
в с. Горохівка Вітовського району Миколаївської області»

             Керуючись ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», керуючись Порядком підготовки, оцінки та відбору інвестиційних
програм і  проектів  регіонального  розвитку,  що можуть реалізовуватися  за
рахунок  коштів  державного  фонду  регіонального  розвитку,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  18  березня  2015  року  №196
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Провести співфінансування з місцевого бюджету, виділивши кошти на

проект «Капітальний ремонт автодороги по вул. Привокзальна від буд.
№16 до  буд.  №40 в  с.  Горохівка  Вітовського  району Миколаївської
області» в розмірі 41,99748 тис.грн. (14%).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства та власності.

Селищний голова                                                                О.М. Шаповалов



 
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

            від                         201  8   р. №                         ХV сесія селищної ради
смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про співфінансування проекту 
«Реконструкція Воскресенської ЗОШ по 
вул. Горького, 66 в смт Воскресенське  
Вітовського району Миколаївської області»

             Керуючись ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», керуючись Порядком підготовки, оцінки та відбору інвестиційних
програм і  проектів  регіонального  розвитку,  що можуть реалізовуватися  за
рахунок  коштів  державного  фонду  регіонального  розвитку,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  18  березня  2015  року  №196
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Провести співфінансування з місцевого бюджету, виділивши кошти на

проект  «Реконструкція  Воскресенської  ЗОШ  по  вул.  Горького,  66  в
смт  Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської  області» в
розмірі 634,359 тис.грн. (15%).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства та власності.

Селищний голова                                                                О.М. Шаповалов
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