
                                                                        
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН
__________________________________________________________

П Р О Т О К О Л

11 травня 2018 року № 17                  ХVІІ позачергова 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.
- спеціаліст – бухгалтер Чабанець А.В.
- землевпорядник селищної ради Лінінська О.А.
- депутат обласної ради Іванова Н.В.
- начальник відділу ЖКГ селищної ради Гадомський С.В.
- головний спеціаліст з охорони здоров’я Богатий Ю.О.
  
  Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр Михайлович
вносить  пропозицію про  відкриття  сімнадцятої  позачергової  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 граничних сум витрат на придбання меблів, іншого
обладнання  та  устаткування,  комп’ютерів,  органами,  установами та



організаціями, які утримуються за рахунок коштів селищного бюджету
на 2018 рік
 Доповідач: Черненко Н.Й, головний бухгалтер селищної ради.
2. Про прийняття мережі вуличного освітлення в комунальну власність
Воскресенської селищної ради
Доповідач: Гадомський С.В, начальник відділу ЖКГ
3.  Про  затвердження  робочого  проекту  «  Капітальний  ремонт  та
облаштування  майданчику  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,
с.Калинівка  Воскресенської  селищної  ради  (  ОТГ)  Вітовського  району
Миколаївської області.Корегування» 
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  освіти,  культури,  молоді  та
спорту
4.   Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт  приміщення  «  прачечна»
дитячого садка по вул. Михайла Грушевського,№144 , село Пересадівка.
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
5.  Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва « Поточний ремонт туалету амбулаторії загальної
практики  сімейної  медицини  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області».
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
6.  Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт  приміщень  ІІ  поверху
амбулаторії  загальної  практики  сімейної  медицини  с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
7.  Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт  освітлення  стадіону  в
Воскресенській  ЗОШ  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області.»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
 8.Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва « Поточний ремонт дорожного покриття по вул.
Соборній від №1 до №4  в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської
області.»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
9. Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва « Поточний ремонт дорожного покриття по вул.
Соборній від №6 до №12  в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської
області.»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
10.  Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва « Поточний ремонт дорожного покриття по вул.
Соборній  від  №14  до  №16А   в  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області.»



Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
11. Про   затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва « Поточний ремонт дорожного покриття по вул.
Соборній  від  №19А  до  №20  в  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області.»
 Доповідач:  Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
12.  Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва « Поточний ремонт дорожного покриття по вул.
Соборній від №20 до №11 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської
області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділуЖКГ
13.  Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва « Поточний ремонт дорожного покриття по вул.
Соборній від №11 до №15 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської
області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
14.  Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва « Поточний ремонт дорожного покриття по вул.
Соборній  від  №15  до  траси  Н-11  в  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
15.  Про погодження передачі земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства( Бурмус В.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
16.  Про погодження передачі земельних ділянок для ведення особистого
селянського  господарства  у  власність  учасникам  бойових  дій  в  зоні
проведення АТО
Доповідач: Лінінська О.А, землевпорядник селищної ради
17.  Про погодження передачі земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства( Журбенко О.Н)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
18.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок у власність( Демченко В.І., Черніков В.І.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
19.  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із
землеустрою( Омелянчук В.А.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
20.Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки гр. Тарабріній
Н.М. по смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
21.Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення
індивідуального дачного будівництва у власність( Шумило Г.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради



22.Про передачу в оренду нерухомого майна в с. Пересадівка Вітовського
району Миколаївської області( пр. П’ятанчука,1А)
Доповідач: Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ
23. Про  передачу  в  оренду  нерухомого  майна  в  смт  Воскресенське
Вітовського району Миколаївської області( аптечний кіоск)
Доповідач: Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ
24.Про  внесення  доповнень  до  рішення  №4  від  10.08.2017  року  «  Про
затвердження Плану соціально - економічного розвитку Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова
25.Про вступ до Асоціації об’єднаних територіальних громад.
Доповідач: Білозор Т.П.,секретар селищної ради
26.Про утворення комісії з питань запобігання та виявлення корупції при
виконавчому комітеті Воскресенської  селищної  ради та затвердження
положення про неї.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
27.Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради №12 від
06.10.2017 року «  Про взяття на баланс Воскресенської  селищної  ради
пам’ятників у с. Калинівка»
Доповідач: Кузьмін В.С., в.о старости  с.Калинівка
28.Про внесення змін до структури виконавчого апарату Воскресенскої
селищної ради.
Доповідач: Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету
29.Про  внесення  змін  до  складу  виконавчого  комітету  Воскресенської
селищної ради.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
30.Про надання частини щорічної  основної  відпустки  Воскресенському
селищному голові Шаповалову О.М. з виплатою матеріальної допомоги
на оздоровлення
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справам виконавчого комітету
31.Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «Поточний  ремонт  санвузлів  І  поверху
Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ст.»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
32.Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва «Поточний ремонт коридору ІІ поверху амбулаторії
загальної практики сімейної медицини с. Калинівка Вітовського району
Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
33.Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «Поточний  ремонт  стелі  коридору  І  поверху
амбулаторії  загальної  практики  сімейної  медицини  с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ



34. Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2018
рік
Доповідач: Чабанець А.В., спеціаліст- бухгалтер
35.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність( Садовська Н.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
36.Про  заборону  продажу  пива  (  крім  безалкогольного,  алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання ( крім
закладів ресторанного господарства) на території    населених пунктів
Воскресенської селищної ради
Доповідач: Сакун О.В.- начальнк юридичного відділу, юрисконсульт

І. СЛУХАЛИ:  Про затвердження граничних сум витрат на придбання
меблів,  іншого  обладнання  та  устаткування  комп’ютерів,  органами,
установами  та  організаціями,  які  утримуються  за  рахунок  котів
селищного бюджету на 2018 рік.
Доповідач: Черненко Н.Й, головний 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  прийняття  мережі  вуличного  освітлення  в
комунальну власність Воскресенської селищної ради.
Доповідач: Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення та додаток з переліком  назв вулиць. Дане питання розглядалося на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради, запитань та зауважень
у депутатів не виникало.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  робочого  проекту  «  Капітальний
ремонт  та  облаштування  майданчику  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  с.Калинівка Воскресенської  селищної  ради (  ОТГ) Вітовського
району Миколаївської області. Корегування.»
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  освіти,  культури,  молоді  та
спорту запропонувала проект рішення. Питання облаштування майданчику
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.Калинівка  розглядалося  на
спільному засіданні постійних комісій селищної  ради.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається



ІV. СЛУХАЛИ:  Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт  приміщення
«прачечна»  дитячого  садка  по  вул.  Михайла  Грушевського,№144,  село
Пересадівка»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ розповів присутнім про
даний  об’єкт  будівництва.  Це  питання  обговорювалося  на  спільному
засіданні  постійних  комісій.  Враховуючи   пропозиції  депутатів  селищної
ради запропонував проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V.  СЛУХАЛИ:  Про затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку
вартості об’єкта будівництва « Поточний ремонт туалету амбулаторії
загальної практики сімейної медицини с. Калинівка Вітовського району
Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення,  який  обговорено  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних
комісій.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається

VІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження зведеного  кошторисного розрахунку
вартості об’єкта будівництва «Поточний ремонт приміщень ІІ поверху
амбулаторії  загальної  практики  сімейної  медицини  с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  селищної  ради
повідомив про те, що проект   даного рішення був запропонований депутатам
для обговорення  на  спільному засіданні  постійних комісій селищної  ради.
Зауважень, пропозицій не надходило.
                              Проведено поіменне голосування.
                             Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається

VІІ. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості об’єкта  будівництва « Поточний ремонт освітлення стадіону
в  Воскресенській  ЗОШ  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення,  який  обговорено  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних
комісій.
                               Проведено поіменне голосування.



                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається

VІІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт  дорожного
покриття  по  вул  Соборній  від  №1  до  №4  в  с.  Калинівка  Вітовського
району Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  селищної  ради
повідомив про те, що проект   даного рішення був запропонований депутатам
для обговорення  на  спільному засіданні  постійних комісій селищної  ради.
Зауважень, пропозицій не надходило.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 8 додається

ІХ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт  дорожного
покриття по вул. Соборній  від №6 до №12 в с. Калинівка Вітовського
району Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  селищної  ради
повідомив про те, що проект   даного рішення був запропонований депутатам
для обговорення  на  спільному засіданні  постійних комісій селищної  ради.
Зауважень, пропозицій не надходило.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається

Х.  СЛУХАЛИ:  Про затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт  дорожного
покриття по вул. Соборній від №14 до № 16А в с. Калинівка Вітовського
району Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення..
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається

ХІ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт  дорожного
покриття по вул.Соборній від № 19А до №2 в с. Калинівка Вітовського
району Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  селищної  ради
повідомив про те, що проект   даного рішення був запропонований депутатам
для обговорення  на  спільному засіданні  постійних комісій селищної  ради.
Зауважень, пропозицій не надходило



                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 11 додається

ХІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості об’єкта будівництва »Поточний ремонт дорожного покриття
по  вул  Соборній  від  №20  до  №  11  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський С.В,  начальник  відділу ЖКГ запропонував  проект
рішення,  який був  розглянутий на  спільному засіданні  постійних комісій
селищної ради. Запитань, заперечень від депутатів не надходило
                              Проведено поіменне голосування.
                              Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 12 додається

ХІІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт  дорожного
покриття по вул.Соборній від №11 до №15 в  с.  Калинівка Вітовського
району  Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ повідомив про те, що
проект   даного рішення був запропонований депутатам для обговорення на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Зауважень, пропозицій
не надходило.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 13 додається

ХІV. СЛУХАЛИ: Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт  дорожного
покриття  по  вул.  Соборній  від  №15  до  траси  Н-11  в  с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення . Від депутатів зауважень, пропозицій, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 14 додається

ХV. СЛУХАЛИ: Про погодження передачі земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства у власність ( Бурмус В.В.)
Доповідач:  Лінінська О.А, спеціаліст-землевпорядник селищної ради. Дане
питання обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій. Запитань
у депутатів не виникало.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 15 додається



ХVІ.  СЛУХАЛИ: Про  погодження  земельних  ділянок  для  ведення
особистого селянського господарства у власність учасникам бойових дій в
зоні проведення АТО
Доповідач:  Лінінська  О.А,  спеціаліст  -  землевпорядник  селищної  ради
зачитала  додаток  до  рішення,  а  саме  список  учасників  АТО.  Питання
обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 16 додається

ХVІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення  особистого  селянського  господарства  у  власність
( Журбенко О.Н.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  спеціаліст  -  землевпорядник  селищної  ради
запропонувала проект рішення, який обговорювався на спільному засіданні
постійних комісій. Заперечень не було.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 17 додається

ХVІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність
( Демченко В.І., Черніков В.І.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  спеціаліст-  землевпорядник  селищної  ради
запропонувала  проект  рішення.  Зауважень,  пропозицій,  заперечень  від
депутатів селищної ради не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 18 додається

ХІХ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації із землеустрою ( Омелянчук В.А.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  спеціаліст-  землевпорядник  селищної  ради
запропонувала  проект  рішення.  Питання  обговорювалося  депутатами   на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 19 додається

ХХ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  згоди  на  відновлення  меж  земельної
ділянки  гр.Тарабріній  Н.М.  по  см  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  спеціаліст-  землевпорядник  селищної  ради
зачитала проект рішення



                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 20 додається

ХХІ. СЛУХАЛИ: Про погодження передачі земельної ділянки для ведення
індивідуального дачного будівництва у власність ( Шумило Г.В.)
Доповідач: Лінінська  О.А.,  спеціаліст-  землевпорядник  селищної  ради
запропонувала  проект  рішення.  Питання  обговорювалося  депутатами   на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 21 додається

ХХІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  передачу  в  оренду  нерухомого   майна  в
с.  Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської  області(  пров.
П’ятанчука 1А)
Доповідач: Мельник Л. Є., спеціаліст відділу ЖКГ запропонувала присутнім
проект  рішення.  Зауважень,  пропозицій  ,  заперечень  від  депутатів  не
надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 22 додається

ХХІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  передачу  в  оренду  нерухомого  майна  в
смт Воскресенське  Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Мельник Л. Є., спеціаліст відділу ЖКГ запропонувала присутнім
проект  рішення.  Зауважень,  пропозицій  ,  заперечень  від  депутатів  не
надходило.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 23 додається

ХХІV. 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»
Доповідач: Шаповалов ОМ., селищний голова проінформував присутніх про
те,  що  дане  питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних
комісій селищної ради.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 24 додається

ХХV. СЛУХАЛИ:  Про  вступ до Асоціації  об’єднаних територіальних
громад



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  утворення  комісії  з  питань  запобігання  та
виявлення корупції  при виконавчому комітеті  Воскресенської  селищної
ради та затвердження положення про неї.
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради  запропонувала  проект
рішення,  який  розглядався  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради.
                                 

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

ХХVІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  Воскресенської
селищної  ради  №2  від  06.10.2017  року  «Про  взяття  на  баланс
Воскресенської селищної ради пам’ятників у с.Калинівка»
Доповідач:  Кузьмін  В.С.,  в.о старости с.Калинівка нагадав присутнім про
необхідність  прийняття  даного  рішення.  Секретар  селищної  ради  Білозор
Т.П. запропонувала проект рішення.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 27 додається

ХХVІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  структури  виконавчого
апарату селищної ради
Доповідач: Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради  запропонувала  проект  рішення,  який  обговорювався   депутатами  на
засіданні комісій.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 28 додається

ХХІХ. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до складу виконавчого комітету
селищної ради
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради наголосила  на  тому,  що
зміни, які необхідно внести до складу виконкому селищної ради потрібні для
ефективної роботи виконавчого комітету, запропонувала проект рішення.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.



  ВИРІШИЛИ:   рішення № 29  додається

ХХХ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  частини  щорічної   відпустки
Воскресенському  селищному  голові  Шаповалову  О.М.  з  виплатою
матеріальної допомоги на оздоровлення.
Доповідач: Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради запропонувала проект рішення. Питання  було заслухано на спільному
засіданні  постійних  комісій.  Заперечень,  зауважень  від  депутатів  не
надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 30 додається

ХХХІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  кошторисного  розрахунку
вартості об’єкта будівництва « Поточний ремонт санвузлів І поверху
Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ст.»
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ.  Питання   було
заслухано на спільному засіданні постійних комісій. Заперечень, зауважень
від депутатів не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 31додається

ХХХІІ.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  кошторисного  розрахунку
вартості об’єкта будівництва « Поточний ремонт коридору ІІ поверху
амбулаторії  загальної  практики  сімейної  медицини  с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області.»
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ.Питання   було
заслухано на спільному засіданні постійних комісій. Заперечень, зауважень
від депутатів не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 32додається

ХХХІІІ.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  кошторисного  розрахунку
вартості  об’єкта будівництва  «  Поточний  ремонт стелі   коридору  І
поверху амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області.»
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ.  Питання   було
заслухано на спільному засіданні постійних комісій. Заперечень, зауважень
від депутатів не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 33 додається



ХХХІV.СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до бюджету селищної ради 2018
рік
Доповідач:  Чабанець  А.В.,  спеціаліст  -  бухгалтер  селищної  ради  нагадала
присутнім про те, що дане питання обговорювалося депутатами на спільному
засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.  Додаткових  пропозицій,
зауважень від депутатів не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 34 додається

ХХХV.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність( Садовській
Н.М.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  спеціаліст  -  землевпорядник  селищної  ради
довела  до  відома  присутніх  висновок постійної  комісії  з  питань  житлово-
комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва  ,  земельних  відносин  та  охорони  природи  з
даного питання.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 35 додається

ХХХVІ. СЛУХАЛИ:  Про заборону продажу пива ( крім безалкогольного,
алкогольних,  слабоалкогольних  напоїв,  вин  столових  суб’єктами
господарювання ( крім закладів ресторанного господарства) на території
населених пунктів Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Сакун  О.В.,  начальник  юридичного  відділу   -  юрисконсульт
селищної ради.
Дана  питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Депутати обговорили ще раз це питання і дійшли  згоди зняти
його з порядку денного для подальшого вивчення.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 36

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

Звучить Державний Гімн України

Селищний голова                                    О.М.Шаповалов



                                             

СПИСОК
депутатів, присутніх на сімнадцятій позачерговій сесії селищної ради

восьмого скликання
11 травня 2018 року

№з/п  П.І.Б депутата № виборчого округу
1 Мількат Ігор Володимирович 2
2 Горюшкін Олександр Михайлович 3
3 Трофіменко Наталія Іванівна 5
4 Безбожний Леонід Миколайович 6
5 Горецький Анатолій Іліч 7
6 Єргаєва Світлана Валеріївна 8
7 Затварницька Тетяна Костянтинівна 9
8 Орлов Микола Якович 10
9 Черновол Ганна Степанівна 13
10  Черновол Валентина Іванівна 14
11 Луговенко Галина Анаоліївна 15
12 Гарізан Юлія Валеріївна 16
13 Бень Олег Миколайович 20
14 Білозор Тетяна Петрівна 21
15  Мельник Людмила Євгенівна 22
16 Лисак Михайло Миколайович 23
17 Булкін Сергій Сергійович 25
18 Крижановська Віра Василівна 26

_____________________________________________________


