
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

    від 13 липня  2018 р. № 16              ХХ позачергова  сесія селищної ради 
    смт. Воскресенське                          восьмого скликання

Про надання у власність земельної
ділянки  для будівництва та  обслуговування гаражу 

         Розглянувши заяву  громадянина   Данилова  Олександра  Петровича,
наявну  земельно-кадастрову  інформацію,  рекомендації  постійних  комісій
селищної  ради  ,  керуючись  Конституцією  України,  Земельним  кодексом
України,  Законами України  “Про оренду  землі”,  “Про землеустрій”,  “Про
місцеве самоврядування в Україні”,   селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  громадянину  України  Данилову  Олександру  Петровичу за
рахунок  земель  комунальної  власності  для  будівництва  та  обслуговування
гаражу по вул.  ХХХХХХХХ(кадастровий номер  –  ХХХХХХХ) загальною
площею ХХХХ га.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

2.   Надати у власність земельну ділянку площею ХХХХ га для будівництва
та  обслуговування  гаражу  (02.05)   громадянину  Данилову  Олександру
Петровичу  в  ХХХХ  по  вул.  ХХХХХ  Вітовського  району  Миколаївської
області.

3.  Контроль за виконанням даного 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

Р І Ш Е Н Н Я

 від 13 липня 2018 р. №15           ХХ позачергова  сесія селищної ради         
смт. Воскресенське                     восьмого скликання

Про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою

      Розглянувши  заяву  громадянина  Кагукіна  Сергія  Вікторовича  про
надання  дозволу  на  розробку  технічної   документації  із  землеустрою,
враховуючи  висновок  постійної  комісії  селищної  ради  з  питань  житлово-
комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи,
керуючись  пунктом 34  частини  1  статті  26  Закону України  «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статтями  79  –  81,  116,  118,  121  Земельного
кодексу України,  селищна  рада

   ВИРІШИЛА:
1.Дозволити розробку технічної  документації із землеустрою на право

власності на  земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку та господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) із земель
комунальної власності житлової та громадської забудови:

-  Кагукіну  Сергію  Вікторовичу  –  орієнтовною  площею  ХХХХ  га  по
вул. ХХХХХХ,  ХХХХХХХХ Вітовського району Миколаївської області;

         2.  Зобов'язати  замовника    надати  до  Воскресенської  селищної  ради
  технічну документацію із землеустрою.
           3. Контроль за виконанням даного 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

 Р І Ш Е Н Н Я

 від 13 липня  2018 р. №  13              ХХ позачергова сесія селищної ради    
смт. Воскресенське                            восьмого скликання

Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

  для ведення особистого селянського господарства
 в довгострокову оренду

        Відповідно  до  ст.  122  п.  1  Земельного  Кодексу  України  та
розпорядження  КМУ  від  31.01.2018  року  №  60  –  р,  розглянувши  заяву
гр. Смульського Олександра Олександровича про надання згоди на розробку
проекту  землеустрою  з  метою  передачі  земельної  ділянки  для  ведення
особистого селянського господарства  у довгострокову оренду , керуючись
ст.  26  Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна
рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на розробку проекту землеустрою та погодити передачу
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  у
довгострокову  оренду  громадянину  Смульському  Олександру
Олександровичу орієнтовною площею ХХХХХ га в адміністративних
межах  Воскресенської  селищної  ради  (Воскресенська  ОТГ),
Вітовського  району  Миколаївської  області  (за  межами  населеного
пункту  смт. Вокресенське) з цільовим призначенням 01.02.

2. Контроль за виконанням даного 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

Р І Ш Е Н Н Я

 від    13 липня    2018 р. №  14          ХХ позачергова сесія селищної ради           
смт. Воскресенське                     восьмого скликання

Про надання дозволу  на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення
індивідуального садівництва

      Розглянувши  заяву  громадянина  Лівандовського  Володимира
Олександровича,   про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,  враховуючи  висновок
постійної  комісії  селищної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва,
земельних відносин та охорони природи, керуючись пунктом 34 частини 1
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями
79 – 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  селищна  рада
  
 ВИРІШИЛА:

          1.  Дозволити  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  індивідуального  садівництва  із  земель
комунальної власності:
-  Лівандовському Володимиру  Олександровичу –  орієнтовною площею

ХХХХХ га по вул. ХХХХХХХХХХХХ Вітовського району Миколаївської
області;

         2.  Зобов'язати  замовника  надати  до  Воскресенської  селищної  ради
  проектну документацію із землеустрою.

         3.  Контроль  за  виконанням  даного  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

Р І Ш Е Н Н Я

 від 13 липня 2018 р. № 17        ХХ позачергова сесія селищної ради            
смт. Воскресенське                   восьмого скликання

Про погодження передачі  земельних 
ділянок  для ведення особистих
підсобних господарств

        Відповідно  до  ст.  122  п.  1  Земельного  Кодексу  України  та
розпорядження  КМУ  від  31.01.2018  року  №  60  –  р,  розглянувши  заяви
громадян України про погодження передачі земельних ділянок для ведення
особистих  підсобних  господарств   у  власність  ,  керуючись  ст.  26  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Погодити  передачу  земельних  ділянок  для  ведення  особистих
підсобних господарств  у власність громадянам України згідно додатку   в
адміністративних  межах  Воскресенської  селищної  ради  (Воскресенська
ОТГ),  Вітовського  району  Миколаївської  області  (за  межами  населеного
пункту  с. Пересадівка).

2. Контроль за виконанням даного 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



                          Додаток

                                                                      до рішення ХХ позачергової сесії

                                                           селищної ради 8 скликання

                                              № 17  від 13.07.2018р

Перелік громадян України, яким надається згода на відведення
земельних ділянок  у власність для ведення особистих підсобних

господарств

ПІБ площа
земельної
ділянки

Вид цільового призначення
землі

Гавриляк Валентина 
Валентинівна

1,00 для  ведення  особистого
підсобного  господарства

Курган Наталія Іванівна 1,00 для  ведення  особистого
підсобного  господарства

Маймескул Ніна 
Олександрівна

1,00 для  ведення  особистого
підсобного  господарства

Максимішак Ірина 
Лук`янівна

1,00 для  ведення  особистого
підсобного  господарства

Компанієць Володимир 
Андрійович

0,97 для  ведення  особистого
підсобного  господарства

Компанієць Людмила 
Миколаївна

1,00 для  ведення  особистого
підсобного  господарства

Компанієць Сергій 
Володимирович

1,00 для  ведення  особистого
підсобного  господарства

Козаченко Світлана 
Володимирівна

1,00 для  ведення  особистого
підсобного  господарства

Богдан Ігор Вікторович 1,00 для  ведення  особистого
підсобного  господарства

Лунгул Людмила 
Анатоліївна

1,00 для  ведення  особистого
підсобного  господарства

Циркуленко Віктор 
Петрович

1,00 для  ведення  особистого
підсобного  господарства

Шаповалова Тетяна 
Іванівна

1,00 для  ведення  особистого
підсобного господарства

Селищний голова                                           О.М.Шаповалов



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА
РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 від 13 липня   2018 р. №20         ХХ позачергова  сесія селищної ради         
смт. Воскресенське                      восьмого скликання

 Про надання погодження
 щодо відведення земельної ділянки

   для ведення особистого селянського 
   господарства у власність

        Відповідно  до  ст.  122  п.  1  Земельного  Кодексу  України  та
розпорядження  КМУ  від  31.01.2018  року  №  60  –  р,  розглянувши  заяву
гр.  Дмитрієва  Олександра  Сергійовича  про  надання  згоди  щодо  передачі
земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства   у
власність , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати  погодження  щодо  передачі  земельної  ділянки  для  ведення
особистого  селянського  господарства   у  власність  громадянину
Дмитрієву  Олександру  Сергійовичу (учасник  АТО)  орієнтовною
площею 2,00  га  в  адміністративних  межах  Воскресенської  селищної
ради (Воскресенська ОТГ), Вітовського району Миколаївської області
(за  межами  населеного  пункту   смт.  Вокресенське)  з  цільовим
призначенням 01.02.

2. Контроль за виконанням даного 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

 Р І Ш Е Н Н Я

 від  13 липня  2018 р. №  18                 ХХ позачергова сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                восьмого скликання

 Про надання погодження
 щодо відведення земельної ділянки

   для ведення особистого селянського 
   господарства у власність

        Відповідно  до  ст.  122  п.  1  Земельного  Кодексу  України  та
розпорядження  КМУ  від  31.01.2018  року  №  60  –  р,  розглянувши  заяву
гр. Тамазіної Любові Олександрівни про надання погодження щодо передачі
земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства   у
власність , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати  погодження  щодо  передачі  земельної  ділянки  для  ведення
особистого  селянського  господарства   у  власність  громадянину
Тамазіну  Олексію  Олександровичу (учасник  АТО)  орієнтовною
площею 2,00  га  в  адміністративних  межах  Воскресенської  селищної
ради (Воскресенська ОТГ), Вітовського району Миколаївської області
(за  межами  населеного  пункту   смт.  Вокресенське)  з  цільовим
призначенням 01.02.

2. Контроль за виконанням даного 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

 Р І Ш Е Н Н Я

 від 13 липня 2018 р. №  19                ХХ позачергова  сесія селищної ради  
смт. Воскресенське                            восьмого скликання

 Про надання погодження
 щодо відведення земельної ділянки

   для ведення особистого селянського 
   господарства у власність

        Відповідно  до  ст.  122  п.  1  Земельного  Кодексу  України  та
Розпорядження  КМУ  від  31.01.2018  року  №  60  –  р,  розглянувши  заяву
гр.  Белев`ята  Олександра  Васильовича  про  надання  погодження  щодо
передачі земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства
у власність , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати  погодження  щодо  передачі  земельної  ділянки  для  ведення
особистого  селянського  господарства   у  власність  громадянину
Белев`яту  Олександру  Васильовичу (учасник  АТО)  орієнтовною
площею 2,00  га  в  адміністративних  межах  Воскресенської  селищної
ради (Воскресенська ОТГ), Вітовського району Миколаївської області
(за  межами  населеного  пункту  с.  Пересадівка)  з  цільовим
призначенням 01.02.

2. Контроль за виконанням даного 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

Р І Ш Е Н Н Я

    від  13 липня 2018 р. №21               ХХ позачергова  сесія селищної ради 
    смт. Воскресенське                           восьмого скликання

Про надання у власність земельної
ділянки  для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і
споруд  

         Розглянувши звернення громадянки Фільтанович Яни Юріївни, наявну
земельно-кадастрову  інформацію,  враховуючи  рекомендації  постійних
комісій  селищної  ради  ,  керуючись  Конституцією  України,  Земельним
кодексом України, Законами України “Про оренду землі”, “Про землеустрій”,
“Про місцеве самоврядування в Україні”,   селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці:

-  Фільтанович Яні  Юріївні  для  будівництва  та   обслуговування  житлового
будинку  в  межах  території  с.  Калинівка  ХХХХХХХХХХХ Вітовського
району  Миколаївської  області  (кадастровий  номер  –ХХХХХХХХХХХ)
загальною площею ХХХХХ, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

2. Надати у власність земельну ділянку громадянці:
-   Фільтанович  Яні  Юріївні  площею  ХХХХХХ  га  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку в межах території с. Калинівка ХХХХХХ
3.  Контроль за виконанням даного 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

Р І Ш Е Н Н Я

від 13  липня  2018 року №   2            ХХ позачергова сесія селищної ради

 смт. Воскресенське                      восьмого скликання

«Про  надання  дозволу  на
виготовлення  проектно–кошторисної
документації  (Робочий  проект)  по
об’єкту  «  Капітальний  ремонт
частини подвір’я  в  ДНЗ «  Колосок»
по вул. Михайла Грушевського,144, в
с.  Пересадівка  ,  Вітовського  району
Миколаївської області

      На підставі ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  заслухавши  інформацію  щодо  необхідності  надання  дозволу  на
виготовлення  проектно  –  кошторисної  документації  (Робочий  проект)  по
об’єкту  «Капітальний  ремонт  частини  подвір’я  в  ДНЗ  «Колосок»  по  вул.
Михайла  Грушевського,  144,  в  с.  Пересадівка,  Вітовського  району,
Миколаївської області», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на виготовлення проектно – кошторисної документації
(Робочий проект) по об’єкту «Капітальний ремонт частини подвір’я в
ДНЗ «Колосок» по вул. Михайла Грушевського, 144, в с. Пересадівка,
Вітовського району, Миколаївської області».

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

 Р І Ш Е Н Н Я

 від 13  липня  2018 року №   1         ХХ позачергова сесія селищної ради

  смт. Воскресенське                   восьмого скликання

Про затвердження переліку проектів,
що будуть реалізовуватись за рахунок
субвенції  з  державного  бюджету
місцевому  бюджету  Воскресенської
селищної  ради  на  формування
інфраструктури

      Відповідно  до  пункту  22   статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  від  16.03.2016
року  №  200  «Деякі  питання  надання  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури територіальних громад»,
Плану  соціально  економічного  розвитку  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського  району  Миколаївської  області  на  2017-2020  роки,  погоджень
проектних  заявок  Миколаївською  обласною  державною  адміністрацією,
погоджень  переліку  проектів  та  проектних  заявок  Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  перелік  проектів,  що  будуть  реалізовуватись  за  рахунок
субвенції  з  державного бюджету місцевому бюджету Воскресенської
селищної ради на формування інфраструктури, а саме:

Згідно  з  розподілом  Субвенції,  бюджету  Воскресенської  ОТГ
передбачено 2831,300 тис. гривень 

1) «Розробка  Генерального  плану  та  плану  зонування  території
с.  Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»  -
346,467 тис. грн.;

2) «Розробка  Генерального  плану  та  плану  зонування  території с.
Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області» –  389,876
тис. грн.;



3) «Капітальний  ремонт  автодороги  по  вул.  Привокзальна  від
буд.  №  16  до  буд.  №  40  в  с.  Горохівка  Вітовського  району
Миколаївської області» – 299,982 тис. грн.;

4) «Реконструкція вуличного освітлення вул. Суворова (від ТП-452)
в  с.  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»  –
181,102 тис. грн.;

5) «Реконструкція вуличного освітлення вул. Суворова (від ТП-340)
в  с.  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»  -
314,282 тис. грн.;

6) Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.  Рудницького  Ф-1  (від
ТП-808)  в  с.  Пересадівка  Жовтневого  району  Миколаївської
області» - 318,379 тис. грн.;

7) «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.  Рудницького  Ф-2  (від
ТП-808)  в  с.  Пересадівка  Жовтневого  Миколаївської  області»  -
249,433 тис. грн.;

8) «Реконструкція вуличного освітлення вул. Шевченко (від ТП-315)
в  с.  Пересадівка  Жовтневого  району  Миколаївської  області»  -
372,907 тис. грн.;

9) «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.  Жовтнева  (від  ТП-160)
в  с.  Пересадівка  Жовтневого  району  Миколаївської  області»  -
297,313 тис. грн.;

10) «Придбання  спеціалізованого  обладнання  (2  інтерактивних
(мультимедійних)  комплекса:  інтерактивна  дошка,  проектор,
кронштейн  для  проектора,  кабель  передачі  відеосигналу)  для
Пересадівської  ЗОШ  I-III ступенів  Вітовського  району
Миколаївської області» - 61,599 тис. грн..

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

РІШЕННЯ

          від 13 липня   2018 р. №3              XХ позачергова сесія селищної ради
смт Воскресенське                    восьмого скликання

Про  затвердження  проекту  будівництва
«Реконструкція  вуличного  освітлення
вул. Шаповаленка,  вул. Набережна (від
ТП  -  80)  в  с.  Калинівка  Вітовського
району Миколаївської області

           Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетним кодексом України, керуючись Порядком затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від  11 травня 2011 року № 560 зі  змінами та
доповненнями,  враховуючи  інформацію  селищного  голови
Шаповалова О.М., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект будівництва «Реконструкція вуличного освітлення
вул.  Шаповаленка,   вул.  Набережна  (від  ТП  -  80)  в  с.  Калинівка
Вітовського  району  Миколаївської  області»,  зведений  кошторисний
розрахунок складає – 590,521 тис. грн. 

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

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

          від 13 липня 2018 р. №  4                         XХ сесія селищної ради
смт Воскресенське                                    восьмого скликання

Про  затвердження  проекту  будівництва
«Реконструкція  вуличного  освітлення
вул. Панищівська, вул. Гоголя (від ТП -
936)  в  с.  Калинівка  Вітовського району
Миколаївської області»

           Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетним кодексом України, керуючись Порядком затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від  11 травня 2011 року № 560 зі  змінами та
доповненнями,  враховуючи  інформацію  селищного  голови
Шаповалова О.М., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  будівництва  «Реконструкція  вуличного  освітлення
вул. Панищівська, вул. Гоголя (від ТП - 936) в с. Калинівка Вітовського
району  Миколаївської  області»,  зведений  кошторисний  розрахунок
складає – 677,917 тис. грн. 

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

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Р І Ш Е Н Н Я

          від 13 липня 2018 р. №5              XХ  позачергова сесія селищної ради
смт Воскресенське                   восьмого скликання

Про  затвердження  проекту  будівництва
«Реконструкція  вуличного  освітлення
вул.  Шаповаленка  (від  ТП  -  452)  в
с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області»

           Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетним кодексом України, керуючись Порядком затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від  11 травня 2011 року № 560 зі  змінами та
доповненнями,  враховуючи  інформацію  селищного  голови
Шаповалова О.М., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  будівництва  «Реконструкція  вуличного  освітлення
вул.  Шаповаленка  (від  ТП  -  452)  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської  області»,  зведений  кошторисний  розрахунок  складає  –
292,688 тис. грн. 

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

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Р І Ш Е Н Н Я

          від 13 липня 2018 р. №6              XХ  позачергова сесія селищної ради
смт Воскресенське                   восьмого скликання

Про  затвердження  проекту  будівництва
«Реконструкція  вуличного  освітлення
вул.  Шаповаленка  (від  ТП  -  720)  в
с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області»

           Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетним кодексом України, керуючись Порядком затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від  11 травня 2011 року № 560 зі  змінами та
доповненнями,  враховуючи  інформацію  селищного  голови
Шаповалова О.М., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  будівництва  «Реконструкція  вуличного  освітлення
вул.  Шаповаленка  (від  ТП  -  720)  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської  області»,  зведений  кошторисний  розрахунок  складає  –
404,430 тис. грн. 

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

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Р І Ш Е Н Н Я

          від 13 липня 2018 р. №7              XХ  позачергова сесія селищної ради
смт Воскресенське                   восьмого скликання

Про  затвердження  проекту  будівництва
«Реконструкція  вуличного  освітлення
вул.  Миру,  вул.  Панищівська,  пров.
Карпа  Островерха  (від  ТП  -  922)  в
с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області»

           Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетним кодексом України, керуючись Порядком затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від  11 травня 2011 року № 560 зі  змінами та
доповненнями,  враховуючи  інформацію  селищного  голови
Шаповалова О.М., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  будівництва  «Реконструкція  вуличного  освітлення
вул. Миру, вул. Панищівська, пров. Карпа Островерха  (від ТП - 922) в с.
Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»,  зведений
кошторисний розрахунок складає – 496,352 тис. грн. 

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

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Р І Ш Е Н Н Я

          від 13 липня 2018 р. №8              XХ  позачергова сесія селищної ради
смт Воскресенське                   восьмого скликання

Про  затвердження  проекту  будівництва
«Реконструкція  вуличного  освітлення
вул. Шаповаленка, пров. Інгульський (від
ТП  -  30)  в  с.  Калинівка  Вітовського
району Миколаївської області»

           Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетним кодексом України, керуючись Порядком затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від  11 травня 2011 року № 560 зі  змінами та
доповненнями,  враховуючи  інформацію  селищного  голови
Шаповалова О.М., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  будівництва  «Реконструкція  вуличного  освітлення
вул.  Шаповаленка,  пров.  Інгульський   (від  ТП  -  30)  в  с.  Калинівка
Вітовського  району  Миколаївської  області»,  зведений  кошторисний
розрахунок складає – 337,466 тис. грн. 

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

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Р І Ш Е Н Н Я

          від 13 липня 2018 р. №9              XХ  позачергова сесія селищної ради
смт Воскресенське                   восьмого скликання

Про  затвердження  проекту  будівництва
«Реконструкція  вуличного  освітлення
вул.  Шевченка,  пров.  Пушкаревського,
пров.  П’ятанчука  (від  ТП  -  368)  в  с.
Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області»

           Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетним кодексом України, керуючись Порядком затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від  11 травня 2011 року № 560 зі  змінами та
доповненнями,  враховуючи  інформацію  селищного  голови
Шаповалова О.М., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  будівництва  «Реконструкція  вуличного  освітлення
вул. Шевченка, пров. Пушкаревського, пров П’ятанчука  (від ТП - 368) в с.
Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»,  зведений
кошторисний розрахунок складає – 389,244 тис. грн. 

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

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Р І Ш Е Н Н Я

          від 13 липня 2018 р. №10              XХ  позачергова сесія селищної ради
смт Воскресенське                   восьмого скликання

Про  затвердження  проекту  будівництва
«Реконструкція  вуличного  освітлення
вул. Чайки, вул. Жовтнева (від ТП - 368)
в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області»

           Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетним кодексом України, керуючись Порядком затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від  11 травня 2011 року № 560 зі  змінами та
доповненнями,  враховуючи  інформацію  селищного  голови
Шаповалова О.М., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  будівництва  «Реконструкція  вуличного  освітлення
вул. Чайки, вул. Жовтнева  (від ТП - 368) в с. Пересадівка Вітовського
району  Миколаївської  області»,  зведений  кошторисний  розрахунок
складає – 383,009 тис. грн. 

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

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Р І Ш Е Н Н Я

          від 13 липня 2018 р. №11              XХ  позачергова сесія селищної ради
смт Воскресенське                      восьмого скликання

Про  затвердження  проекту  будівництва
«Реконструкція  вуличного  освітлення
вул. Бойка - Блохіна (від ТП - 160) в с.
Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області»

           Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетним кодексом України, керуючись Порядком затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від  11 травня 2011 року № 560 зі  змінами та
доповненнями,  враховуючи  інформацію  селищного  голови
Шаповалова О.М., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  будівництва  «Реконструкція  вуличного  освітлення
вул. Бойка- Блохіна  (від ТП - 160) в с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської  області»,  зведений  кошторисний  розрахунок  складає  –
427,556 тис. грн. 

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

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Р І Ш Е Н Н Я

    від 13 липня  2018 р. №22        ХХ позачергова сесія селищної ради         
    смт. Воскресенське                    восьмого скликання

Про надання згоди гр. Кучерявому Сергію Івановичу
на передачу в суборенду земельної  ділянки площею ХХХХХХ га
( кадастровий номер ХХХХХХХХХ)
для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі
            Розглянувши заяву гр. Кучерявого Сергія Івановича від 12 липня 2018
року  та  документи  до  неї,  враховуючи  пропозиції  постійних  комісій
селищної відповідно до  статті 8 Закону України «Про оренду землі», пункту
34  частини  1  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні» селищна  рада

 ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду гр. Кучерявому Сергію Івановичу на передачу в суборенду
орендованої  земельної  ділянки  (договір  оренди  землі №3 від  22.05.2014),
площею    ХХХХХХХ га  (кадастровий  номер  ХХХХХХХХХХХХ)  для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. ХХХХ Вітовського
району Миколаївської області. 

2.  Умови  договору  суборенди  земельної  ділянки  повинні  обмежуватися
умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому.

3.  Строк  дії  договору  суборенди  не  повинен  перевищувати  строку,
визначеного договором оренди землі від 22.05.2014.

4. Право суборенди підлягає державній реєстрації.

5.  Гр.  Кучерявому Сергію Івановичу надати копію договору суборенди до
відділу земельних відносин Воскресенської селищної ради.

6. Контроль за виконанням даного 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



Р І Ш Е Н Н Я

 від   13 липня 2018 р. № 27             ХХ позачергова  сесія селищної ради    
смт. Воскресенське                           восьмого скликання

Про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки 
з метою передачі в оренду

      Розглянувши заяву громадянки Кагукіної Алли Вікторівни про надання
дозволу  на  розробку  технічної   документації  із  землеустрою,  враховуючи
висновок постійної  комісії  селищної  ради з  питань житлово-комунального
господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва,
земельних відносин та охорони природи, керуючись пунктом 34 частини 1
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями
79 – 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  селищна  рада

   ВИРІШИЛА:
 

          1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо відведення земельної  ділянки  громадянці Кагукіній Аллі Вікторівні  із
земель комунальної власності орієнтовною площею 0,15 га, з метою передачі
в  оренду  терміном на  2  роки  для  визнання  права  власності  та  подальшої
експлуатації  житлового  будинку по   ХХХХХХХ  Вітовського  району
Миколаївської області;
         2.  Зобов'язати  замовницю    надати до Воскресенської  селищної  ради
  технічну документацію із землеустрою.
           3. Контроль за виконанням даного 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



Р І Ш Е Н Н Я

    від   13 липня   2018 р. №   12            ХХ позачергова сесія селищної ради
   смт. Воскресенське                      восьмого скликання

Про надання дозволу на розробку
Проекту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж населеного пункту смт. Воскресенське

      Приймаючи  до  уваги  розроблену  та  затверджену  містобудівну
документацію «Генеральний  план  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської  області»,  відповідно  до  ст..  12,  173,  174,  175  Земельного
кодексу України, ст. 46 Закону України «Про землеустрій», Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1.  Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою   щодо  встановлення
(зміни)  меж  населеного  пункту  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області.
2. Визначити розробником проекту землеустрою  щодо встановлення (зміни)
меж населеного  пункту  смт.  Воскресенське  ТОВ Миколаївський обласний
інжиніринговий центр.
3.  Оприлюднити  дане  рішення  шляхом  розміщення  через  місцеві  засоби
масової  інформації.
4. Контроль за виконанням даного 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



    Р І Ш Е Н Н Я 

від   13 липня 2018 р                        ХХ позачергова сесія селищної 
смт.Воскресенське                           восьмого скликання

Про надання згоди на проведення
поліпшень об’єкту комунального
майна, переданого в оренду

Керуючись  статтею  23  Закону  України  «Про  оренду  державного  та
комунального  майна»,  п.  7.1.  договору  оренди  нежитлової  будівлі  від
07.06.2018  року   та  розглянувши  листа  Товариства  з  обмеженою
відповідальністю «Воскресенське ЖКП» селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на проведення поліпшень об’єкта комунальної власності
–  нежитлової  будівлі,  яка  розташована  за  адресою  Миколаївська
область, Вітовський район, с. Пересадівка, пров. П’ятанчука, буд. 1 А,
а саме:

 Заміна вікон на металопластикові;
 Заміна дверей;
 Реконструкція воріт;
 Реконструкція покрівлі будівлі;
 Улаштування стяжок підлог;
  Інше.

2. 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



    Р І Ш Е Н Н Я 

від   13 липня 2018 року №25        ХХ позачергова сесія селищної 
смт.Воскресенське                           восьмого скликання

Про інформацію директора Воскресенського КПП 
про забезпечення селища Воскресенське водою
 в літній період та про стан вивозу каналізаційних 
стоків на житловому масиві с.Горохівки
      
      Відповідно до ст.30 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з  метою  упорядкування  роботи  комунальних  підприємств
Воскресенської  селищної  ради,  заслухавши  інформацію  директора
Воскресенського КПП Безбожного Л.М, селищна рада

  ВИРІШИЛА:
    1.  Інформацію  директора  Воскресенського  КПП  Безбожного  Леоніда
Миколайовича про забезпечення селища Воскресенське водою в літній період та
про стан вивозу каналізаційних стоків на житловому масиві с.Горохівки, взяти
до відома.
   2. Зобов’язати керівників Воскресенського селищного комбінату по наданню
комунальних  послуг  населення(  Безбожний  Л.М.)  та  житлово-  комунального
підприємства «Калина» ( Радченко А.М.) приймати оплату за надання житлово-
комунальних послуг шляхом зарахування коштів виключно на  поточні рахунки
підприємств через установи банку.
   3.Підприємству Воскресенського КПП укласти договір з організацією яка має
дозволи  та  ліцензії  на  вивіз  каналізаційних  нечистот  на  каналізаційний
колектор. Проінформувати населення житлового масиву про зміни в тарифах.
  4.Зобов’язати директора Воскресенського КПП  терміново вирішити питання
щодо встановлення лічильників обліку води на вуличних колонках.
  5. Доручити директору Воскресенського КПП Безбожного Л.М. організувати та
провести роботу щодо перевірки  у  абонентів  лічильників  обліку води ,  при
необхідності провести їх заміну.
6.Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  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

    Р І Ш Е Н Н Я 

від   13 липня 2018 року №23        ХХ позачергова сесія селищної 
смт.Воскресенське                           восьмого скликання

Про визнання такими, що втратили чинність рішення 
селищної ради  №7 від 15.12.2017 року
 «Про затвердження Програми захисту населення
 і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
 та природного характеру Воскресенської селищної ради» 
та № 4 від 27.12.2017 року « Про затвердження селищної 
програми»Забезпечення пожежної безпеки по 
Воскресенській селищній раді на 2018-2020 роки»
    
  Відповідно  до  статті  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  з  метою  приведення  у  відповідність  заходів  щодо  захисту
населення  і  території  Воскресенської  селищної  ради  від  надзвичайних
ситуацій техногенного та  природного характеру та забезпечення пожежної
безпеки, селищна рада

  ВИРІШИЛА:
    1. Визнати таким, що втратило чинність рішення №7 від 15.12.2017 року
 «Про  затвердження  Програми  захисту  населення  і  територій  від
надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру
Воскресенської селищної ради». 

   2. Визнати таким, що втратило чинність рішення №4 від 27.12.2017 року
« Про затвердження селищної програми       «Забезпечення пожежної безпеки
по Воскресенській селищній раді на 2018-2020 роки»

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,
фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та власності.

.   

Селищний голова                                           О.М.Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



    Р І Ш Е Н Н Я 

від   13 липня 2018 року №24        ХХ позачергова сесія селищної 
смт.Воскресенське                           восьмого скликання

 Про затвердження Цільової Програми 
 захисту населення і території
 Воскресенської селищної ради Вітовського району
 Миколаївської області від надзвичайних 
 ситуацій техногенного та природного характеру,
 забезпечення пожежної безпеки на 2018-2020 роки.

     Відповідно до п.22 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з  метою  підвищення  рівня  захисту  населення,  території  селищної
ради  від  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  пиродного  характеру,
створення  умов  для  ефективного  використання  сил  та  засобів  цивільного
захисту,  ефективного та якісного навчання щодо кваліфікаційних дій під час
реагування на надзвичайні ситуації та забезпечення гарантованого рівня захисту
населення і території від  їх наслідків, селищна рада

ВИРІШИЛА:
   1. Затвердити Цільову Програму захисту населення і території Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області від надзвичайних 
ситуацій  техногенного  та  природного  характеру,  забезпечення  пожежної
безпеки на 2018-2020 роки ( додаток 1).
   2.Затвердити план заходів Цільової Програми  захисту населення і території
 Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської області від
надзвичайних  ситуацій  техногенного  та природного характеру,  забезпечення
пожежної безпеки на 2018-2020 роки( додаток 2).
   3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію
регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,
фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та власності.

Селищний голова                                   О.М.Шаповалов 


