
                                                                        
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН
__________________________________________________________

П Р О Т О К О Л

10 грудня    2018 року № 27              ХХVІІ 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.
- юрисконсульт селищної ради Сакун О.В.
 - начальник відділу ЖКГ селищної ради Гадомський С.В. 

 Відповідно до пункту 2 статті 42, пункту 3 статті  50 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  секретар  селищної  ради  Білозор  Т.П.
вносить  пропозицію  про  відкриття  двадцять  сьомої  позачергової  сесії
селищної ради восьмого скликання.

                 Звучить Державний гімн України

  Селищний  голова  вносить  пропозицію  про  обрання  лічильної  комісії  у
складі 1 депутата – Гарізан Ю.В.
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 проекту будівництва
( Будинок культури: комфортні умови для розвитку молоді: « Капітальний
ремонт  частини  приміщень  Палацу  культури  по  вул..  Центральна,62  смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області»)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ



2. Про затвердження проекту 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»)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ

І. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту будівництва
( Будинок культури: комфортні умови для розвитку молоді: « Капітальний
ремонт  частини  приміщень  Палацу  культури  по  вул.  Центральна,62
смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області»)
Дане питання розглядалося депутатами селищної ради на спільному засіданні
постійних комісій. Доповнень, зауважень не надходило. Запропонував проект
рішення.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
     ВИРІШИЛИ:   рішення № 1додається

ІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту 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»)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
Дане питання розглядалося депутатами селищної ради на спільному засіданні
постійних комісій. Доповнень, зауважень не надходило. Запропонував проект
рішення.

                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

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

Звучить Державний Гімн України

Секретар селищної ради                                 Т.БІЛОЗОР


