
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Вітовський район Миколаївська область  

57210, смт. Воскресенське, вул. Соборна, 86-А, тел.: 60-99-64

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я    № 8

Від 21лютого 2018 року
смт. Воскресенське

“Про скликання XV сесії  
Воскресенської селищної ради 
8 скликання ”
 

           Відповідно статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та Регламенту роботи селищної ради

І.Скликати XV сесію Воскресенської селищної ради 8 скликання 02 березня 
2018 року в приміщенні Воскресенського Будинку культури о 13:00 годині.

І.На розгляд XV сесії Воскресенської селищної ради 8 скликання винести 
наступні питання:

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.

Секретар селищної ради                                                 Білозор Т.П.   
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