
                                                                        
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН
__________________________________________________________

П Р О Т О К О Л

26 червня  2018 року № 19                       ХІХ сесія  селищної ради
      смт Воскресенське                               восьмого скликання   
                                                                           
   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 17
   Відсутні – 9

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 Сакун О.В.
- спеціаліст – бухгалтер Чабанець А.В.
- землевпорядник селищної ради Лінінська О.А.
- начальник відділу ЖКГ селищної ради Гадомський С.В.
- головний спеціаліст з охорони здоров’я Богатий Ю.О.
  
  Секретар  Воскресенської  селищної  ради  Білозор  Тетяна  Петрівна
вносить  пропозицію  про  відкриття  дев’ятнадцятої  сесії  селищної  ради
восьмого скликання.

                 Звучить Державний гімн України

  Селищний  голова  вносить  пропозицію  про  обрання  лічильної  комісії  у
складі 1 депутата – Трофіменко Наталії Іванівни.
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  встановлення  єдиного  податку  на  території  об’єднаної
територіальної громади Воскресенської селищної ради на 2019 рік
 Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради



2.  Про встановлення  ставок  та  пільг  зі  сплати податку  на  нерухоме
майно  відмінне  від  земельної  ділянки  на  території  об’єднаної
територіальної громади Воскресенської селищної ради на 2019 рік
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
3.  Про встановлення ставок та пільг зі  сплати земельного податку на
території  об’єднаної територіальної громади Воскресенської селищної
ради на 2019 рік
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
4.Про  встановлення  акцизного  збору  на  території   об’єднаної
територіальної громади Воскресенської селищної ради на 2019 рік
Доповідач: Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
5.  Про встановлення транспортного  податку  на  території  об’єднаної
територіальної громади Воскресенської селищної ради на 2019 рік
Доповідач: Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
6. Про затвердження Положення про квартирний облік при виконавчому
комітеті Воскресенської селищної ради
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справам виконавчого комітету 
7.  Про  встановлення  розміру  кошторисної  заробітної  плати,  який
враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва,
реконструкції,  реставрації,  капітального  та  поточного  ремонту,
технічного переоснащення) об’єктів,  що споруджуються із  залученням
бюджетних  коштів,  коштів  державних  і  комунальних  підприємств,
установ  та  організацій,  а  також  кредитів,  наданих  під  державні
гарантії  на 2018 рік.
Доповідач: Гадомський С.В.,0 начальник відділу ЖКГ
8.Про  внесення  змін  до  структури  виконавчого  комітету  апарату
селищної ради
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справам виконавчого комітету 

І. СЛУХАЛИ: Про встановлення єдиного податку на території об’єднаної
територіальної громади Воскресенської селищної ради на 2019 рік
Доповідач: Лінінська  О.А.,  спеціаліст-  землевпорядник  селищної  ради
проінформувала депутатам та присутнім про те, що ставки єдиного податку
залишаються на рівні 2018 року. Дане питання 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 встановлення ставок та пільг  зі  сплати податку на
нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки  на  території  об’єднаної
територіальної громади Воскресенської селищної ради на 2019 рік.



Доповідач: Лінінська  О.А.,  землевпорядник  селищної  ради  запропонувала
проект  рішення  із  додатками,  який  розглядався  на  спільному  засіданні
постійних комісій. Зауважень, пропозицій не надходило.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про встановлення ставок та пільг  зі  сплати земельного
податку  на  території  об’єднаної  територіальної  громади Воскресенської
селищної ради на 2019 рік
Доповідач:  Лінінська О.А. землевпорядник селищної ради проінформувала
присутніх про те, що дане питання обговорювалося на спільному засіданні
постійних  комісій.  Зачитала  проект  рішення.  Доповнень,  зауважень  щодо
проекту рішення не надходило.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV. СЛУХАЛИ:  Про встановлення акцизного збору на території об’єднаної
територіальної громади Воскресенської селищної ради на 2019 рік.
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  спеціаліст  -  землевпорядник  селищної  ради
проінформувала  депутатам  та  присутнім  про  те,  що  акцизний  збір
залишається на рівні 2018 року. Дане питання обговорювалося на спільному
засіданні  постійних  комісій  селищної  ради  ,  запитань  у  депутатів  не
виникало.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V.  СЛУХАЛИ:  Про встановлення  транспортного  податку  на  території
об’єднаної  територіальної громади Воскресенської  селищної ради на 2119
рік
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  землевпорядник  селищної  ради  запропонувала
проект рішення , який розглядався на спільному засіданні постійних комісій.
Зауважень, пропозицій не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається

VІ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про квартирний облік при
виконавчому комітеті Воскресенської селищної ради
 Доповідач: Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради  розповіла  присутнім   зміст   Положення  про  квартирний  облік  при
виконавчому  комітеті  Воскресенської  селищної  ради,  проект  якого



обговорювався  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Зауважень,
доповнень, заперечень не надходило.
                              Проведено поіменне голосування.
                             Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається

VІІ.  СЛУХАЛИ:   Про   встановлення  розміру  кошторисної  заробітної
плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового
будівництва,  реконструкції,  реставрації,  капітального  та  поточного
ремонту,  технічного  переоснащення)  об’єктів,  що  споруджуються  із
залученням  бюджетних  коштів,  коштів  державних  і  комунальних
підприємств,  установ  та  організацій,  а  також  кредитів,  наданих  під
державні гарантії  на 2018 рік.
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 внесення змін до структури виконавчого апарату
селищної ради
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради  надалі  інформацію про зміни,  які  пропонується  внести до  структури
виконавчого  апарату  селищної  ради  .  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

     Секретар селищної ради Білозор Т.П. повідомила, що порядок   денний
ХІХ  сесії селищної ради  восьмого скликання вичерпано. Звернувшись до
депутатів, запитала, чи є зауваження до порядку ведення сесії.
       Секретар селищної ради оголосила  ХІХ  сесію селищної ради восьмого
скликання закритою.

Звучить Державний Гімн України

Секретар селищної ради                               Т.П.Білозор
                                             






