
                                                                        
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН
__________________________________________________________

П Р О Т О К О Л

13 липня   2018 року №   20                  ХХ позачергова сесія  селищної ради
      смт Воскресенське                       восьмого скликання   
                                                                           
   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 16
   Відсутні – 10

Присутні:
- в.о.старости с.Пересадівка Бєгліца І.Ф.
- в.о.старости с.Калинівка Кузьмін В.С.
- начальник юридичного відділу- юрисконсульт селищної ради Сакун О.В.
- землевпорядник селищної ради Лінінська О.А.
-  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  двадцятої  позачергової сесії  селищної  ради
восьмого скликання.

                 Звучить Державний гімн України

  Селищний голова Шаповалов О.М. ради 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  переліку  проектів,  що  будуть  реалізовуватись  за
рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевому  бюджету
Воскресенської селищної ради
 Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ



2.  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
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
3.  Про  затвердження  проекту  будівництва  «  Реконструкція  вуличного
освітлення  вул.  Шаповаленка,  вул.  Набережна(  від  ТП-80)  в  с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
4.   Про  затвердження  проекту  будівництва  «  Реконструкція  вуличного
освітлення  вул.  Панищівська,  вул.  Гоголя(  від  ТП-936)  в  с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
5.  Про затвердження  проекту  будівництва  «  Реконструкція  вуличного
освітлення вул. Шаповаленка( від ТП-452) в с. Калинівка Вітовського району
Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
6.  Про  затвердження  проекту  будівництва  «  Реконструкція  вуличного
освітлення вул. Шаповаленка( від ТП-720) в с. Калинівка Вітовського району
Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
7.  Про  затвердження  проекту  будівництва  «  Реконструкція  вуличного
освітлення  вул.  Миру,вул.  Панищівська,  проов  Карпа Островерха(  від  ТП-
922) в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
 8.Про  затвердження  проекту  будівництва  «  Реконструкція  вуличного
освітлення  вул.  Шаповаленка,  пров  Інгульський(  від  ТП-30)  в  с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
9. Про  затвердження  проекту  будівництва  «  Реконструкція  вуличного
освітлення вул. Шевченка, пров. Пушкаревського, пров П’ятанчука( від ТП-
368) в с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
10. Про  затвердження  проекту  будівництва  «  Реконструкція  вуличного
освітлення  вул.  Чайки,  вул.  Жовтнева(  від  ТП-368)  в  с.  Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
11. Про  затвердження  проекту  будівництва  «  Реконструкція  вуличного
освітлення  вул.  Бойка-  Блохіна(  від  ТП-160)  в  с.  Пересадівка  Вітовського
району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
12.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
встановлення ( зміни) меж населеного пункту смт Воскресенське
Доповідач:Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради



13.Про надання  згоди на розробку  проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства  в
довгострокову оренду ( Смульський О.О.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
14.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  індивідуального  садівництва.
( Лівандовський В.О.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
15.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
(Кагукін С.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
16.Про  надання  у  власність  земельної  ділянки  для  будівництва  та
обслуговування гаражу( Данилов О.П.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
17.Про  погодження  передачі  земельних  ділянок  для  ведення  особистих
підсобних господарств.
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
18.Про надання погодження щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства у власність ( Тамазін О.О.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
19.Про надання погодження щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства у власність ( Белев’ят О.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
20. Про надання погодження щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства у власність ( Дмитрієв О.С.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
21.Про  надання  у  власність  земельної  ділянки  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  та  споруд
( Фільтанович Я.Ю.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
22.Про надання згоди гр.Кучерявому С.І. на передачу в суборенду земельної
ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
23.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»
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету
24.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.
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету



25.Інформація  директора  Воскресенського  КПП  про  забезпечення  селища
Воскресенське  водою  в  літній  період  та  про  стан  вивозу  каналізаційних
стоків на житловому масиві с.Горохівка.
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету
26.Про надання згоди на проведення  поліпшень об’єкту комунального майна,
переданого в оренду.
Доповідач:  Сакун  ОВ.,  начальник  юридичного  відділу,  юрисконсульт
селищної ради
27.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в оренду.
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради
28.Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету  Воскресенської
селищної ради за І півріччя 2018 року.
Доповідач: Черненко Н.Й, головний бухгалтер селищної ради
29.Про внесення змін до бюджету  Воскресенської селищної ради на 2018
рік.
Доповідач: Черненко Н.Й, головний бухгалтер селищної ради

І.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  переліку  проектів,  що  будуть
реалізовуватись  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевому
бюджету Воскресенської селищної ради.
 Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення,  який  обговорювався  на  спільному   засіданні  постійних  комісії.
Запитань та зауважень до проекту рішення не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
     ВИРІШИЛИ:   рішення № 1додається

ІІ.  СЛУХАЛИ:  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»
Доповідач: Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  нагадав  депутатам
селищної  ради  зміст  даного  питання,  так  як  воно  обговорювалося  на
спільному засіданні постійних комісій . Зауважень, пропозицій не надходило.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту будівництва « Реконструкція
вуличного  освітлення  вул.  Шаповаленка,  вул.  Набережна(  від  ТП-80)  в  с.
Калинівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  довів  до  відома
присутніх суму зведеного кошторисного розрахунку в розмірі 590,521 тис.



грн.  Питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту будівництва « Реконструкція
вуличного  освітлення  вул.  Панищівська,  вул.  Гоголя(  від  ТП-936)  в
с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  довів  до  відома
присутніх суму зведеного кошторисного розрахунку в розмірі 677, 917 тис.
грн.  Питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Зауважень, пропозицій не надходило.
                                Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту будівництва « Реконструкція
вуличного  освітлення  вул.  Шаповаленка(  від  ТП-452)  в  с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення, який обговорювався депутатами на спільному засіданні постійних
комісій.Запитань, зауважень, пропозицій не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається

VІ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту будівництва « Реконструкція
вуличного  освітлення  вул.  Шаповаленка  (  від  ТП-720)  в  с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ селищної ради  довів до
відома присутніх  суму зведеного  кошторисного  розрахунку  в  розмірі  404,
430 тис. грн. Питання розглядалося 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 проекту будівництва « Реконструкція
вуличного освітлення вул. Миру, вул. Панищівська, пров. Карпа Островерха
( від ТП-922) в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення, який обговорювався депутатами на спільному засіданні постійних
комісій. Зведений кошторисний розрахунок складає 496,352 тис.грн
                               



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

VІІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту будівництва « Реконструкція
вуличного освітлення вул.  Шаповаленка,  пров. Інгульський   (  від ТП-30) в
с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області» 
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ селищної ради довів до
відома присутніх суму зведеного кошторисного розрахунку в розмірі 337,466
тис.  грн.  Питання  розглядалося  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 проекту будівництва « Реконструкція
вуличного  освітлення  вул.  Шевченка,  пров.  Пушкаревського,  пров.
П’ятанчука    (  від  ТП-368)  в     с.  Пересадівка  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.
Зведений  кошторисний  розрахунок  складає  –  389,244  тис.  грн.Зауважень,
пропозицій не надходило.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається

Х. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту будівництва « Реконструкція
вуличного  освітлення  вул.  Чайки,  вул.  Жовтнева    (  від  ТП-368)  в
с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ   довів  до  відома
присутніх суму зведеного кошторисного розрахунку в розмірі 383,009 тис.
грн.  Питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Зауважень, пропозицій не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається

ХІ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту будівництва « Реконструкція
вуличного освітлення вул. Бойка- Блохіна   ( від ТП-160) в    с. Пересадівка
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.



Зведений  кошторисний  розрахунок  складає  427,556  тис.грн.Зауважень,
пропозицій не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 11 додається

ХІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання дозволу на розробку Проекту землеустрою
щодо встановлення ( зміни) меж населеного пункту смт Воскресенське
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  спеціаліст-землевпорядник  селищної  ради
запропонувала проект рішення. Питання розглядалося на спільному засіданні
постійних комісій. Зауважень, пропозицій не надходило.
                              Проведено поіменне голосування.
                              Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 12 додається

ХІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  згоди  на  розробку  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства в довгострокову оренду( Смульський О.О.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  спеціаліст-  землевпорядник  селищної  ради
нагадала присутнім про зміст заяви Смульського О.О.,  сказала про те,  що
земельна  комісія  відпрацювала  дане  питання  з  виїздом  на  місце
розташування  цієї  ділянки.  Дане  питання  розглядалося  на  спільному
засіданні постійних комісій. Заперечень, зауважень, доповнень не надходило.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 13 додається

ХІV. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального
садівництва ( Лівандовський В.О.)
Доповідач:  Лінінська  О.А. запропонувала проект  рішення  .  Від  депутатів
зауважень,  пропозицій,  заперечень  не  надходило.Питання  розглядалося  на
спільному засіданні постійних комісій.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 14 додається

ХV. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою (Кагукін С.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  надання  у  власність  земельної  ділянки  для
будівництва та обслуговування гаражу ( Данилов О.П.)
Доповідач:  Лінінська  О.А,  спеціаліст  -  землевпорядник  селищної  ради
зачитала  проект рішення.  Питання обговорювалося на спільному засіданні
постійних комісій.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 16 додається

ХVІІ. СЛУХАЛИ: Про погодження передачі земельних ділянок для ведення
особистих підсобних господарств(колишнє Пересадівське ССТ)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  спеціаліст  -  землевпорядник  селищної  ради
запропонувала  проект  рішення  та  зачитала  список  громадян,  яким
пропонується  надати   погодження.  Питання  обговорювалося  на  спільному
засіданні постійних комісій. Заперечень, зауважень, доповнень не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 17 додається

ХVІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  погодження  щодо  відведення  земельної
ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства  у  власність
( Тамазін О.О.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  спеціаліст-  землевпорядник  селищної  ради
запропонувала проект рішення, нагадала присутнім про те, що Тамазін О.О.є
учасником  бойових  дій  в  зоні  проведення  АТО.  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  погодження  щодо  відведення  земельної
ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства  у  власність
( Белев’ят О.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 № 19 додається



ХХ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  погодження  щодо  відведення  земельної
ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства  у  власність
( Дмитрієв О.С.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  спеціаліст-  землевпорядник  селищної  ради
зачитала  проект  рішення,  який  розглядався  депутатами  селищної  ради  на
спільному засіданні постійних комісій.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 20 додається

ХХІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  у  власність  земельної  ділянки  для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та споруд( Фільтанович Я.Ю.)
Доповідач: Лінінська  О.А.,  спеціаліст-  землевпорядник  селищної  ради
запропонувала  проект  рішення.  Питання  обговорювалося  депутатами   на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради.Зауважень, пропозицій,
доповнень від депутатів не надходило.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 21 додається

ХХІІ.  СЛУХАЛИ:  Про   надання  згоди  гр.Кучерявому  С.І.  на  передачу  в
суборенду  земельної  ділянки  для  будівництва  та  обслуговування  будівель
торгівлі.
Перед  початком  обговорення  даного  питання,  депутат  селищної  ради  від  виборчого
округу  №  20  Бень  Олег  Миколайович  самостійно  публічно  оголосив  про  конфлікт
інтересів.
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  спеціаліст-  землевпорядник  селищної  ради
нагадала депутатам зміст даного питання. Дане питання було розглянуто на
спільному зсіданні постійних комісій.Зауважень, пропозицій , заперечень  не
надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 22 додається

ХХІІІ. СЛУХАЛИ:  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»
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради  запропонувала проект рішення,  який обговорювався депутатами  на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради.
                                 



                                   Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 23 додається

ХХІV.  СЛУХАЛИ:  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»
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету нагадала
депутатам  мету 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.  Питання розглядалося на спільному
засіданні постійних комісій.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 24 додається

ХХV.  СЛУХАЛИ:    Інформація  директора  Воскресенського  КПП  про
забезпечення  селища  Воскресенське  водою  в  літній  період  та  про  стан
вивозу каналізаційних стоків на житловому масиві с.Горохівка
Доповідач: Безбожний Л.М., директор Воскресенського КПП.
Дане питання розглядалося на спільному засіданні  постійних комісій.  Але
Леонід Миколайович ще раз нагадав присутнім про те, що:

- протяжність водопроводу  складає 65 км,водопровід старий, але більше
1 дня ніяка свердловина не постоювала без роботи.

- постійна крадіжка води;
- є проблемна башня, з якої місцевий загін пожежної охорони відкачує

воду;
- є вуличні колонки, на яких не обліковується вода.
Виступили: 
Смірнов В.М., депутат від виборчого округу  №4 виступив проти закриття
вуличних колонок.
Кузьмін  В.С,  в.о  старости  с.  Калинівка  розповів  як  в   с.  Калинівка
поставили лічильники обліку води на вуличні колонки та запропонував
зробити теж саме в смт Воскресенське та с.Горохівка,  там де  вони є .
Запропонував створювати ОСББ в с.Горохівка.
Крижановська  В.В.,  депутат  по  виборчому  окрузі  №  26   внесла
пропозицію організувати та повести роботу щодо перевірки лічильників
обліку води, при необхідності провести їх заміну.
      Стосовно питання вивозу каналізаційних стоків на житловому масиві
с.Горохівка  Безбожний Л.М.  розповів про те, що всі квартири в даних
будинках є приватними , всі каналізаційні стоки треба вивозити на очисні
споруди, трактором возити не можна. Якщо організовувати всю цю роботу



згідно вимог чинного законодавства, то плата буде складати 143 грн за 1
м3 із них 26 грн за злив 1 куба в міську каналізацію.
Лисак М.М.,депутат від виборчого округу №23  розповів як це питання
вирішується на житловому масиві в с. Пересадівка по вул. Істоміна.
Цопа П.О.,депутат від виборчого округу № 11 висловив свою думку про
те, що люди не зможуть оплачувати таку суму. Запропонував подумати
про системи очищення, побудову каналізаційних колекторів.
                            Проведено поіменне голосування.

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 25 додається

ХХVІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  згоди  на  проведення  поліпшень  об’єкту
комунального майна, переданого в оренду
Доповідач:  Сакун  О.В.,  начальник  юридичного  відділу  -  юрисконсульт
селищної ради зачитала проект рішення.
Виступили:  Яковлєва  Ю.В.  поцікавилася  чи  не  вплине  це  поліпшення на
орендну плату.
Лисак М.М. висловив свою думку про те, що не маємо право заборонити, але
щоб на сталося так, що цю будівлю просто заберуть орендарі.
Сакун  О.В.  надала  відповіді  на   запитання  згідно  вимог  чинного
законодавства.                       
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 26 додається

ХХVІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  з  метою
передачі в оренду( Кагукіна А.В)
Доповідач:  Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради повідомила про
те, що на розгляд засідання постійних комісій було запропоновано 2 варіанти
проекту  рішень.  Враховуючи  результати  обговорень  депутати  вирішили
передати Кагукіній А. В земельну ділянку в оренду терміном на 2 роки для
визнання права власності та подальшої експлуатації житлового будинку.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 27 додається

ХХVІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету
Воскресенської селищної ради за І півріччя 2018 року
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради на спільному
засіданні  постійних  комісій  надала  інформацію щодо  виконання  бюджету
Воскресенської селищної ради за І півріччя 2018 року. Запропонувала проект
рішення.



                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 28 додається

ХХІХ. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної
радина 2018 рік
Доповідач:  Черненко Н.Й.,ознайомила присутніх із проектом рішення, який
був розглянутий на  спільному засіданні постійних комісій.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 29  додається

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

Звучить Державний Гімн України

Селищний голова                                    О.М.Шаповалов
                                             


