
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я

в  ід   06  грудня     2018 року №  8             ХХVІ позачергова   сесія селищної ради
смт. Воскресенське                              восьмого скликання

Про затвердження додаткової угоди, укладеної

селищним головою від імені ради

Відповідно  до   пункту  43  статті  26  Закону  України  „Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  рекомендації  постійної  комісії  з
питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності, селищна рада

 ВИРІШИЛА:

1.Затвердити додаткову угоду  від 09 листопада 2018 року до угоди №27( від
22  грудня  2017  року)  укладеної  селищним головою від  імені  ради(  угода
додається)

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.

Секретар селищної ради                                       Т.БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

          від  06 грудня 2018 р. № 4                       XХVІ позачергова сесія селищної  
          смт Воскресенське                                    ради восьмого скликання

                                    

Про  затвердження  зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «Поточний
ремонт  електросилового  обладнання
спортивної  зали  та  прилеглих
приміщень  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  Вітовського  району
Миколаївської області»

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  враховуючи  інформацію  начальника  відділу  ЖКГ  Гадомського
С.В., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва  «Поточний  ремонт  електросилового  обладнання
спортивної  зали  та  прилеглих  приміщень  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  Вітовського  району  Миколаївської  області»,  зведений
кошторисний розрахунок складає – 197,83443 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.

Секретар селищної ради                                                                 Т. БІЛОЗОР     



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

    в  ід  06   грудня   2018 р. №  7                XХVI позачергова сесія селищної    

    смт Воскресенське                          ради восьмого скликання

Про  надання  дозволу  на
виготовлення проекту будівництва 

      На підставі ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 11 травня 2011 року № 560 зі змінами та доповненнями, селищна
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  на  виготовлення  проекту  будівництва  по  об’єкту:
«Нове  будівництво  спортивного  майданчика  для  міні-футболу  із
штучним покриттям по вул. Соборна, 15, у с. Калинівка 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.

Секретар селищної ради                                                   Т. БІЛОЗОР   



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

          від  06 грудня 2018 р. №1                    XХVІ позачергова сесія селищної  
          смт Воскресенське                               ради восьмого скликання

                                    

Про  затвердження  зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «Поточний
ремонт спортивної зали Калинівської
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Вітовського
району Миколаївської області»

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  враховуючи  інформацію  начальника  відділу  ЖКГ
Гадомського С.В., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва «Поточний ремонт спортивної зали Калинівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів  Вітовського  району  Миколаївської  області»,  зведений
кошторисний розрахунок складає – 199,840 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.

Секретар селищної ради                                                                 Т. БІЛОЗОР     



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

          від      06 грудня 2018 р. № 3               XХVІ позачергова сесія селищної  
          смт Воскресенське                             ради восьмого скликання

                                    

Про  затвердження  зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «Поточний
ремонт заміна вікон спортивної зали
Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Вітовського  району  Миколаївської
області»

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи інформацію начальника відділу ЖКГ Гадомського С.В
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва «Поточний ремонт заміна вікон спортивної зали Калинівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовського району Миколаївської області», зведений
кошторисний розрахунок складає – 191,383 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.

Секретар селищної ради                                                                  Т. БІЛОЗОР     



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

         в  ід  06   грудня   2018 р. №   6                           XХVI позачергова сесія селищної

       смт Воскресенське                                   ради восьмого скликання

«Про  надання  дозволу  на
виготовлення проекту будівництва» 

      На підставі ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 11 травня 2011 року № 560 зі змінами та доповненнями, селищна
рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  проекту  будівництва  по  об’єкту:
«Будинок  культури:  комфортні  умови  для  розвитку  молоді:
«Капітальний  ремонт  частини  приміщень  Палацу  культури  по  вул.
Центральна, 62 смт. Воскресенське 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.

Секретар селищної ради                                                                  Т. БІЛОЗОР     



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

          від 10 грудня 2018 р. №  2                      XХVІІ позачергова сесія селищної 
          смт Воскресенське                                   ради восьмого скликання

                                    
Про  затвердження  проекту
будівництва

           Керуючись ст. 26 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  начальника  відділу  ЖКГ
Гадомського С.В., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  будівництва  «Будинок  культури:  комфортні  умови
для  розвитку  молоді:  «Капітальний  ремонт  зовнішніх  та  внутрішніх
систем водопроводу та каналізації Палацу культури по вул. Центральна,
62  смт.  Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської  області»,
зведений кошторисний розрахунок складає – 292,463 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.

Секретар селищної ради                                                                 Т. БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЛЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

       в  ід    06 грудня    2018 р. №   5              XХVI позачергова сесія селищної    

          смт Воскресенське                     ради восьмого скликання

Про  надання  дозволу  на
виготовлення проекту будівництва 

      На підставі ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 11 травня 2011 року № 560 зі змінами та доповненнями, селищна
рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати  дозвіл  на  виготовлення  проекту  будівництва  по  об’єкту:
«Будинок  культури:  комфортні  умови  для  розвитку  молоді:
«Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх систем водопроводу та
каналізації Палацу культури по вул. Центральна, 62 смт. Воскресенське
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.

Секретар селищної ради                                                                 Т. БІЛОЗОР 


