
                                                                        

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

__________________________________________________________

П Р О Т О К О Л

06 березня 2018 року № 15                       ХV  сесія  селищної ради
      смт Воскресенське                               восьмого скликання   
                                                                           
   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 18
   Відсутні – 8

Присутні:
- в.о.старости с.Пересадівка Бєгліца І.Ф.
- в.о.старости с.Калинівка Кузьмін В.С.
- заступник селищного голови Крамаренко М.В.
- начальник юридичного відділу- юрисконсульт селищної ради Саун О.В.
- державний реєстратор  Ясляр Г.В.
- начальник відділу фінансів селищної ради Чабанець А.В.
- землевпорядник селищної ради Лінінська О.А.
- спеціаліст селищної ради Мазур Г.Д.
- депутат обласної ради Іванова Н.В.
- директор ЖКП « Калина» Радченко А.М.

    Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр Михайлович
вносить пропозицію про відкриття п’ятнадцятого сесії селищної ради восьмого
скликання.

                 Звучить Державний гімн України

  Селищний  голова  вносить  пропозицію  про  обрання  лічильної  комісії  у
складі 1 депутата – Гарізан Юлії Валеріївни.
Сільська рада затверджує склад лічильної комісії.

Після   обговорення  і   внесення  пропозицій   сільська   рада   затверджує
порядок денний  сесії.

До  порядку  денного  включено наступні  питання: 



1.Про  затвердження  звіту  про  виконання  селищного  бюджету
Воскресенської селищної ради за 12 місяців 2017 рок.у
 Доповідач: Чабанець А.В.,  спеціаліст- бухгалтер селищної ради.
2.  Про внесення змін до бюджету  Вскресенської селищної ради на 2018
рік.
Доповідач: Чабанець А.В, спеціаліст – бухгалтер селищної ради.
3. Про створення цільового фонду Воскресенської селищної ради.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради.
4.  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».
Доповідач: Мазур Г.Д.,спеціаліст селищної ради
5.  Про  затвердження  Плану  роботи  Воскресенської  селищної  ради,  її
виконавчого комітету та постійних комісій ради на І півріччя 2018 року.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради.
6.  Про  затвердження  цільової   соціальної  програми  відпочинку  та
оздоровлення дітей Воскресенської селищної ради на 2018-2022 роки.
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  освіти,  культури,молоді  та
спорту.
7.  Про внесення змін та затвердження в  новій редакції  структури та
граничної  чисельноті  працівників  відділу  освіти,  культури,  молоді  та
спорту Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської
області.
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  освіти,  культури,молоді  та
спорту.
8.Про внесення змін до структури апарату Воскресенської селищної ради
та її виконавчих органів.
Доповідач: Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету.
9. Про  об’єкти  і  види  робіт,  на  яких  засуджені  будуть  відбувати
адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт.
Доповідач: Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку та земельних відносин.
10.  Про  внесення змін та доповнень до рішення ІІІ сесії селищної ради
№11 від  27.01.2017  року  «  Про  затвердження  правил  благоустрою  на
території Воскресенської селищної ради»
Доповідач:  Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку та земельних відносин.
11.Про затвердження проекту « Капітальний ремонт автодороги по вул.
Привокзальна від  буд.№16 до буд.№40 в  с.Горохівка Вітовського району
Миколаївської області.
Доповідач:  Шаповалов О.М., селищний голова.
12. Про затвердження кошторисної документації «Капітальний ремонт
частини  приміщень  Палацу  культури  по  вул.  Центральна,62  у  смт



Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської  області  та  зведених
кошторисних розрахунків вартості об’єктів будівництва»
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  освіти,  культури,  молоді  та
спорту.
13.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно  -  кошторисної
документації по об’єкту «Реконструкція вуличного освітлення вул. Бойка
- Блохіна( від ТП-160) в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської
області».
Доповідач: Мазур Г.Д, спеціаліст селищної ради.
14.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно  -  кошторисної
документації  по  об’єкту  «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.
Чайки,  вул.Жовтнева(  від  ТП-368)  в  с.Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області» .
Доповідач: Мазур Г.Д, спеціаліст селищної ради.
15.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно  -  кошторисної
документації  по  об’єкту  «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.
Шевченка,  пров.  Пушкаревського,  пров.  П’ятанчука  (  від  ТП-368)  в
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області» .
Доповідач: Мазур Г.Д, спеціаліст селищної ради.
16.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно  -  кошторисної
документації  по  об’єкту  «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.
Шаповаленка  (  від  ТП-452)  в  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області» .
Доповідач: Мазур Г.Д, спеціаліст селищної ради
17.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно  -  кошторисної
документації  по  об’єкту  «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.
Панищівська ,вул.Гоголя ( від ТП-936) в с.Калинівка Вітовського району
Миколаївської області» .
Доповідач: Мазур Г.Д, спеціаліст селищної ради.
18.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно  -  кошторисної
документації  по  об’єкту  «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.
Миру,вул.Панищівська,  пров.Карпа  Островерха   (  від  ТП-922)  в
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області» .
Доповідач: Мазур Г.Д, спеціаліст селищної ради.
19.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно  -  кошторисної
документації  по  об’єкту  «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.
Шаповаленка,  вул.Набережна   (  від  ТП-80)  в  с.Калинівка  Вітовського
району Миколаївської області» 
Доповідач: Мазур Г.Д, спеціаліст селищної ради.
20.Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно  -  кошторисної
документації  по  об’єкту  «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.
Шаповаленка   (  від  ТП-720)  в  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області» 
Доповідач: Мазур Г.Д, спеціаліст селищної ради.



21.Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно  -  кошторисної
документації  по  об’єкту  «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.
Шаповаленка, пров. Інгульський  ( від ТП-30) в с.Калинівка Вітовського
району Миколаївської області» 
Доповідач: Мазур Г.Д,спеціаліст селищної ради
22.Про  надання  дозволу  на  розробку  Генерального  плану  та  плану
зонування  території  с.Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської
області
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
23. Про  надання  дозволу  на  розробку  Генерального  плану  та  плану
зонування  території  с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської
області.
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
24.Про  передачу  мережі  вуличного  освітлення  в  комунальну  власність
територіальної громади селища.
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету
25.Про  прийняття  в  комунальну  власність   нежитлової  будівлі,  що
розташована  в  с.Пересадівка,  пров.  П’ятанчука,  буд.1А  Вітовського
району Миколаївської області.
Доповідач: Білозор Т.П.,секретар селищної ради
26.Про  передачу  в  оренду  частини  нерухомого  майна  амбулаторії
загальної практики сімейної медицини с.Калинівка.
Доповідач: Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку та земельних відносин
27.Про визнання таким, що втратило чинність рішення Воскресенської
селищної ради №2 від 15.12.2017 року « Про передачу в оренду частини
нежитлового  приміщення  комунальної  власності  Воскресенської
селищної ради»
Доповідач: Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку та земельних відносин
28.Про  організацію  дорожного  руху  в  населених  пунктах  смт
Воскресенське,с.Калинівка та с.Пересадівка.
Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова
29.Про  внесення  змін  до  складу  виконавчого  комітету  Воскресенської
селищної ради.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
30.Про подання декларацій  про  майно,  доходи,  витрати і  зобов’язання
фінансового характеру за минулий рік.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
31.Про  розгляд  пропозиції  передачі  системи  водопостачання
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області.
Доповідач:  Сакун  О.В.,  начальник  юридичного  відділу-  юрикосульт
селищної ради.



32.Про  затвердження  поточних  індивідуальних  технологічних
нормативів  використання  питної  води  (ІТНВПВ)  для  Воскресенського
ККП.
Доповідач: Безбожний Л.М., директор Воскресенського ККП
33.Про  припинення  права  користування  земельною  ділянкою
гр. Бриднзи Т.І.
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
34.Про дострокове припинення права користування земельною ділянкою
Воронова Павла Опанасовича.
Доповідач: Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
35.Звіт в.о старости с.Пересадівка Бєгліци І.Ф. про проведену роботу в
2017 році.
Доповідач: Бєгліца І.Ф., в.о.старости с.Пересадівка
36.Звіт про виконання селищної програии « Турбота» за 2017 рік
Доповідач:Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету.
37.Звіт  про  виконання  селищної  програми  «Поховання   непрацюючих
громадян»
  Доповідач:Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету.
38.Про  затвердження  звіту  про  виконання  програми  «  Розвитку
житлово - комунального господарства, благоустрою населених пунктів
на території Воскресенської селищної ради на 2017 рік»
Доповідач: Чабанець А.В, спеціаліст- бухгалтер
39. Про затвердження звіту про виконання програми « Стабілізації та
соціально  -  економічного  розвитку  території  Воскресенської  селищної
ради на 2017 рік»
Доповідач: Чабанець А.В, спеціаліст- бухгалтер
40.Про  затвердження  звіту  про  виконання  програми  «  Забезпечення
пожежної безпеки по Воскресенській селищній раді на 2017 рік»
Доповідач: Чабанець А.В, спеціаліст- бухгалтер
41.Про  надання  згоди  на  передачу  в  оренду  нерухомого  майна.
(с.Пересадівка)
Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова.
42.Про  розірвання  договору  оренди  нерухомого  майна  комунальної
власності Воскресенської селищної ради .( смт Воскресенське)
Доповідач: Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку та земельних відносин
43.Про надання згоди на передачу  в  оренду  частини нерухомого майна
амбулаторії  загальної  практики  сімейної  медицини смт Воскресенське
Вітовського району Миколаївської області.
Доповідач: Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку та земельних відносин
44.Про  погодження  щодо  передачі  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення  в  межах  території  Воскресенської
селищної ради учасникам антитерористичної операції.
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради



45.Про затвердження звіту  про виконання програми «  Питна вода  на
2017 рік на території Воскресенської селищної ради»
  Доповідач: Чабанець А.В, спеціаліст- бухгалтер

 І.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  селищного
бюджету Воскресенської селищної ради за 12 місяців 2017 року
Доповідач: Чабанець  А.В.,  спеціаліст  -  бухгалтер  селищної  ради
запропонувала  проект  рішення.  Так  як  дане  питання  розглядалося  та
обговорювалося на спільному засіданні  постійних комісій селищної ради ,
запитань у депутатів не виникало.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
     ВИРІШИЛИ:   рішення № 1додається

ІІ. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної
ради на 2018 рік
Доповідач: Чабанець А.В., спеціаліст- бухгалтер селищної ради сказала про
те,  що  дане  питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних
комісій  селищної  ради.  Враховуючи   пропозиції  та  зауваження депутатів
селищної  ради,  запропонувала  проект  рішення.   Запитань  та  зауважень  у
депутатів не виникало.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про створення цільового фонду Воскресенської селищної
ради.
Доповідач:  Білозор Т.П.,  секретар селищної ради нагадала основні  пункти
використання  коштів  цільового  фонду  та  запропонувала  проект  рішення.
Питання  створення  цільового  фонду  селищної  ради  розглядалося  на
спільному засіданні постійних комісій ради.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV. СЛУХАЛИ:   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»
Доповідач:  Мазур  Г.Д.,  спеціаліст  селищної  ради   надала  інформацію
депутатам  про доповнення які  пропонуються внести до Плану соціально-
економічного розвитку Воскресенської селищної ради та нагадала, що дане
питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Враховуючи   пропозиції  депутатів  селищної  ради  запропонувала  проект
рішення.



                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Плану  роботи  Воскресенської
селищної ради, її виконавчого комітету та постійних комісій ради на І
півріччя 2018 року.
Доповідач:  Білозор   Т.П.  ,секретар  селищної  ради  запропонувала  проект
Плану  роботи  Воскресенської  селищної  ради,  її  виконавчого  комітету  та
постійних комісій ради на І півріччя 2018 року, який обговорено депутатами
на спільному засіданні постійних комісій.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається

VІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  цільової  соціальної  програми
відпочинку та оздоровлення дітей Воскресенської селищної ради на  2018-
2022 роки
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  освіти,  культури,  молоді  та
спорту селищної ради повідомила про те, що проект   даної програми був
запропонований  депутатам  для  обговорення  на  спільному  засіданні
постійних  комісій  селищної  ради.Враховуючи  пропозиції  присутніх  ,
запропонувала проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається

VІІ.  СЛУХАЛИ:   Про внесення змін та затвердження в новій редакції
структури  та  граничної  чисельності  працівників  відділу  освіти,
культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради Вітовського
району Миколаївської області.
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  освіти,  культури,  молоді  та
спорту  селищної  ради  запропонувала  проект  рішення  Дане  питання  було
розглянуто  на  спільному  засіданні  постійних  комісій,  зауважень  не
надходило.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається

VІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  структури  апарату
Воскресенської селищної ради та її виконавчих органів.
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету  ради
надала  пропозицію  затвердити  запропоновані  на   спільному  засідані
постійних комісій зміни до структури апарату Воскресенської селищної ради
та її виконавчих органів.



                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 8 додається

ІХ.  СЛУХАЛИ:  Про  об’єкти  і  види  робіт,  на  яких  засуджені  будуть
відбувати адміністративне стягненняу вигляді громадських робіт
Доповідач:  Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку та земельних відносин запропонувала проект рішення
з даного питання.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається

Х.  СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  та  доповнень  до  рішення  ІІІ  сесії
селищної  ради  №11  від  27.01.2017  року  «  Про  затвердження  правил
благоустрою на території Воскресенської селищної ради»
Доповідач:  Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного  розвитку  та  земельних  відносин.  Враховуючи   пропозиції
депутатів селищної ради, запропонувала проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається

ХІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  «  Капітальний  ремонт
автодороги по вул.  Привокзальна від буд.№16 до буд.№ 40 в с.Горохівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Шаповалов О.М, селищний голова запропонував проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 11 додається

ХІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  кошторисної  документації
«  Капітальний  ремонт  частини  приміщень  Палацу  культури  по  вул.
Центральна,62  у  смт Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської
області  та  зведених  кошторисних  розрахунків  вартості  об’єктів
будівництва»
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  освіти,  культури,  молоді  та
спорту повідомила, що дане питання обговорювалося на спільному засіданні
постійних комісій та  запропонував проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 12 додається

ХІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно-
кошторисної  документації  по  об’єкту  «  Реконструкція  вуличного



освітлення вул. Бойка- Блохіна (від ТП-160) в с.Пересадівка Вітовського
району Миколаївської області»
Доповідач:  Мазур  Г.Д.,  спеціаліст  селищної  ради  запропонувала  проект
рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 13 додається

ХІV.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно-
кошторисної  документації  по  об’єкту  «Реконструкція   вуличного
освітлення  вул.  Чайки,  вул.Жовтнева  (  від  ТП  -  368)  в  с.  Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:  Мазур  Г.Д.,  спеціаліст  селищної  ради  запропонувала  проект
рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 14 додається

ХV.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно-
кошторисної  документації  по  об’єкту  «Реконструкція   вуличного
освітлення вул.Шевченка,  пров.  Пушкаревського,  пров.П’ятанчука  (  від
ТП - 368) в с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:  Мазур  Г.Д.,  спеціаліст  селищної  ради  запропонувала  проект
рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 15 додається

ХVІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно-
кошторисної  документації  по  об’єкту  «Реконструкція   вуличного
освітлення вул.Шаповаленка ( від ТП - 452) в с.  Калинівка Вітовського
району Миколаївської області»
Доповідач:  Мазур  Г.Д.,  спеціаліст  селищної  ради  запропонувала  проект
рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 16 додається

ХVІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно-
кошторисної  документації  по  об’єкту  «Реконструкція   вуличного
освітлення вул.Панищівська,  вул.  Гоголя (  від ТП -  936)  в  с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:  Мазур  Г.Д.,  спеціаліст  селищної  ради  запропонувала  проект
рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.



                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 17 додається

ХVІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно-
кошторисної  документації  по  об’єкту  «Реконструкція   вуличного
освітлення вул. Миру, вул.Панищівська, пров. Карпа Островерха ( від ТП -
922) в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:  Мазур  Г.Д.,  спеціаліст  селищної  ради  запропонувала  проект
рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 18 додається

ХІХ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно-
кошторисної  документації  по  об’єкту  «Реконструкція   вуличного
освітлення вул.Шаповаленка, вул.Набережна ( від ТП - 80) в с. Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:  Мазур  Г.Д.,  спеціаліст  селищної  ради  запропонувала  проект
рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 19 додається

ХХ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно-
кошторисної  документації  по  об’єкту  «Реконструкція   вуличного
освітлення вул.Шаповаленка, ( від ТП - 720) в с. Калинівка Вітовського
району Миколаївської області»
Доповідач:  Мазур  Г.Д.,  спеціаліст  селищної  ради  запропонувала  проект
рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 20 додається

ХХІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектно-
кошторисної  документації  по  об’єкту  «Реконструкція   вуличного
освітлення  вул.Шаповаленка,  пров.  Інгульський  (  від  ТП  -  30)  в  с.
Калинівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:  Мазур  Г.Д.,  спеціаліст  селищної  ради  запропонувала  проект
рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 21 додається



ХХІІ. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розробку Генерального плану
та  плану  зонування  території  с.Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області
Доповідач:  Лінінська  О.А,  землевпорядник  селищної  ради  запропонувала
проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 22 додається

ХХІІІ. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку Генерального плану
та  плану  зонування  території  с.Калинівка   Вітовського  району
Миколаївської області
Доповідач:  Лінінська  О.А,  землевпорядник  селищної  ради  запропонувала
проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 23 додається

ХХІV.  СЛУХАЛИ:  Про  передачу  мережі  вуличного  освітлення  в
комунальну власність  територіальної громади селища.
Доповідач:  Черновол В.І.,керуюча справами виконавчого комітету  сказала,
що дане питання розглядалося на  спільному засіданні  постійних комісій,
зауважень від депутатів не надходило. Запропонувала проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 24 додається

ХХV. СЛУХАЛИ: Про  прийняття в комунальну власність нежитлової
будівлі,  що  розташована  в  с.  Пересадівка,  пров.  П’ятанчука,  буд.1А
Вітовського району Миколаївської області
Доповідач:  Білозор Т.П.,секретар селищної ради нагадала, що дане питання
розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  та  запропонувала
проект рішення
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 25 додається

ХХVІ.  СЛУХАЛИ:  Про  передачу  в  оренду  частини нерухомого майна
амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Калинівка
Доповідач:  Мельник Л.Є , спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку та земельних відносин повідомила, що дане питання



депутами  обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  та
запропонувала проект рішення.
                                  

                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 26 додається

ХХVІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  визнання  таким,  що  втратило  чинність
рішення  Воскресенської  селищної  ради  №2  від  15.12.2017  року  «  Про
передачу  в  оренду  частини  нежитлового  приміщення  комунальної
власності Воскресенської селищної ради»
Доповідач:  Мельник Л.Є , спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного  розвитку  та  земельних  відносин  нагадала  про  заяву,  яка
надійшла до селищної  ради від  гр.Моргун В.М.  про  відмову від  оренди
приміщення. Запропонувала проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 27 додається

ХХVІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  організацію  дорожнього  руху  в  населених
пунктах смт Воскресенське, с.Калинівка та с.Пересадівка.
Доповідач:  Шаповалов  О.М.,  селищний  голова,  враховуючи  доповнення
депутатів   до  проекту  рішення   про  встановлення  дорожніх  знаків  в
населених пунктах селищної ради, запропонувала проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 28 додається

ХХІХ. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до складу виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради  запропонувала  проект
рішення, який обговорювався  депутатами на засіданні комісій.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 29 додається

ХХХ. СЛУХАЛИ: Про подання декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради  запропонувала  проект
рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.



  ВИРІШИЛИ:   рішення № 30 додається

ХХХІ.  СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  пропозицій  передачі  системи
водопостачання с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області
Доповідач:  Сакун  О.В.,  начальник  юридичного  відділу-  юрисконсульт
селищної  ради  нагадала  присутнім  про  комерційну  пропозицію  ТОВ
« Воскресенське ЖКП». Дане питання розглядалося на спільному засіданні
постійних  комісій  селищної  ради.Враховуючи  результати  обговорення
запропонувала проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 31 додається

ХХХІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  поточних  індивідуальних
технологічних  нормативів  використання  питної  води  (ІТНВПВ)  для
Воскресенського ККП
Доповідач:  Безбожний Л.М., директор Воскресенського ККП .Дане питання
розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій,  запитань  та
зауважень від депутатів не надходило.
Секретар селищної ради Білозор Т.П. запропонувала проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 32 додається

ХХХІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  припинення  права  користування  земельною
ділянкою гр. Бринзи Т.І.
Доповідач:  Лінінська  О.А.,землевпорядник селищної  ради зачитала  проект
рішення , враховуючи заяву гр. Бриндзи Т.І та обговорення даного питання
на спільному засіданні постійних комісій депутатами селищної ради.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 33 додається

ХХХІV.  СЛУХАЛИ:  Про  дострокове  припинення  права  користування
земельною ділянкою Воронова Павла Опанасович
Доповідач:  Лінінська  О.А.,землевпорядник селищної  ради зачитала  проект
рішення  ,  враховуючи  заяву  гр.  Воронова  П.О.  та  обговорення  даного
питання на спільному засіданні постійних комісій депутатами селищної ради.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 34 додається



ХХХV.  СЛУХАЛИ:  Звіт  в.о.  старости  с.Пересадівка  Бєгліци  І.Ф.  про
проведену роботу в 2017 році
Доповідач: Бєгліца І.Ф., в.о. старости с. Пересадівка.(Звіт додається).
Селищний голова Шаповалов О.М. запропонував роботу Бєгліци І.Ф , в.о .
старости   с.Пересадівка   визнати  «  задовільною».Секретар  селищної  ради
Білозор Т.П. запропонувала проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 35 додається

ХХХVІ. СЛУХАЛИ: Звіт про виконання селищної програми « Турбота»
за 2017 рік.
Доповідач:  Черновол  ВІ.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
запропонувала проект рішення.( Звіт додається)
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 36 додається

ХХХVІІ. СЛУХАЛИ: Звіт про виконання селищної програми « Поховання
непрацюючих громадян» .
Доповідач:  Черновол  ВІ.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
запропонувала проект рішення.( Звіт додається)
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 37 додається

ХХХVІІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання програми
«  Розвитку  житлово  -  комунального  господарства,  благоустрою
населених пунктів на території Воскресенської селищної ради»
Доповідач:  Чабанець  А.В,  спеціаліст-  бухгалтер.  Питання  розглядалося  на
спільному засіданні постійних комісій. (Звіт додається)
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 38 додається

ХХХІХ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження звіту про виконання програми
«  Стабілізації  та  соціально  -  економічного  розвитку  території
Воскресенської селищної ради»
Доповідач:  Чабанець  А.В,  спеціаліст-  бухгалтер.  Питання  розглядалося  на
спільному засіданні постійних комісій.(Звіт додається)
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 39 додається



ХL.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  програми
« Забезпечення  пожежної  безпеки  по  Воскресенській  селищній  раді  на
2017 рік»
Доповідач:  Чабанець  А.В,  спеціаліст-  бухгалтер.  Питання  розглядалося  на
спільному засіданні постійних комісій.(Звіт додається)
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 40 додається.

ХLІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  згоди  на  передачу  в  оренду  нерухомого
майна.( с.Пересадівка)
Доповідач: Шаповалов ОМ., селищний голова нагадав присутнім   про те, що
питання  щодо надання  згоди  на  передачу  в  оренду  нерухомого  айна,  яке
розташоване в с. Пересадівка по пров.П’ятанчука 1А( приміщення колишньої
котельні) розглядалося на засіданні постійних комісій.
Секретар селищної ради Білозор Т.П. запропонувала проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 41 додається.

ХLІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  розірвання  договору  оренди  нерухомого  майна
комунальної власності Воскресенської селищної ради.(смт.Воскресенське)
Доповідач:  Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного  розвитку  та  земельних  відносин  .  Питання  розглядалося  на
засіданні постійних комісій. Запропонувала проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 42 додається.

ХLІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про надання  згоди  на  передачу   в  оренду  частини
нерухомого  майна  амбулаторії  загальної  практики  сімейної  медицини
смт.Воскресенське Вітовського району Миколаївської області.
Доповідач:  Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного  розвитку  та  земельних  відносин.Питання  розглядалося  на
засіданні постійних комісій.Заперечень, зауважень, пропозицій від депутатів
не надходило.Запропоновано проект рішення
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 43 додається.



ХLІV.  СЛУХАЛИ:  Про  погодження  щодо  передачі  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення  в  межах  території  Воскресенської
селищної ради учасникам антитерористичної операції.
Доповідач:  Шаповалов  О.М.,  селищний  голова  запропонував  надоти
погодження  щодо передачі  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення  в  межах  території  Воскресенської  селищної  ради  учасникам
антитерористичної операції.
Лінінська  О.А,  землевпорядник  селищної  ради  запропонувала  проект
рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 44 додається.

ХLV.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  програми
« Питна вода на 2017 рік на території Воскресенської селищної ради»
Доповідач:  Чабанець  А.В,  спеціаліст-  бухгалтер.  Питання  розглядалося  на
спільному засіданні постійних комісій.(Звіт додається)
                                   Проведено поіменне голосування.
                                   Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 45 додається.

     Селищний голова  Шаповалов О.М. повідомив, що порядок   денний
ХV  сесії  селищної ради  восьмого скликання вичерпано. Звернувшись до
депутатів, запитав, чи є зауваження до порядку ведення сесії.
       Селищний голова оголосив   ХV  сесію  селищної  ради  восьмого
скликання закритою.

Звучить Державний Гімн України

Селищний голова                                    О.М.Шаповалов
                                             


