
                                                                        
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН
__________________________________________________________

П Р О Т О К О Л

06 грудня    2018 року № 26              ХХVІ 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  шостої  позачергової  сесії
селищної ради восьмого скликання.

                 Звучить Державний гімн України

  Секретар селищної ради 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 зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта
будівництва  «  Поточний  ремонт  спортивної  зали  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ



2.  Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості  об’єкта
будівництва та скасування рішення ХХІІІ сесії селищної ради від 26.09.2018
року №15
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
3. Про затвердження зведеного  кошторисного розрахунку вартості  об’єкта
будівництва  « Поточний ремонт заміна вікон спортивної зали Калинівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
4.  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»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
5.  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  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
6.  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  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
7.  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва  («Нове
будівництво  спортивного  майданчика  для  міні  -  футболу  із  штучним
покриттям  по  вул.  Соборна,15  у  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області»)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
8.  Про  затвердження  додаткової  угоди,  укладеної  селищним  головою  від
імені ради.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
9.  Про  внесення  змін  та  доповнень  до  заходів  щодо  виконання  селищної
програми « Турбота»  та  « Безбар’єрна Жовтневщина»
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
10. Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2018 рік
Доповідач: Белев’ят  Ю.І., начальник відділу фінансів

І.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт  спортивної  зали
Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Вітовського  району  Миколаївської
області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, доповів про те, що



дане питання розглядалося депутатами селищної ради на спільному засіданні
постійних  комісій,  сума  зведеного  кошторисного  розрахунку  складає-
199,840 грн. Доповнень, зауважень від депутатів не надходило. Запропонував
проект рішення.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
     ВИРІШИЛИ:   рішення № 1додається

ІІ.  СЛУХАЛИ: Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  та  скасування  рішення  ХХІІІ  сесії
селищної ради від 26.09.2018 року №15
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  довів  до  відома
депутатів, що зведений кошторисний розрахунок складає-195,000 тис.грн.
Питання  розглядалося  депутатами  селищної  ради  на  спільному  засіданні
постійних комісій. Запропонував проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про  затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва   «  Поточний  ремонт  заміна  вікон
спортивної  зали Калинівської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Вітовського  району
Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ  нагадав депутатам, що
зведений кошторисний розрахунок складає-191,383 тис.грн.
Питання  розглядалося  депутатами  селищної  ради  на  спільному  засіданні
постійних комісій. Зауважень, заперечень не надходило.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV.СЛУХАЛИ: 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»
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  проінформував
присутніх  про  те,  що   зведений  кошторисний  розрахунок  складає-
197,83443тис.грн.Питання  обговорювалося  депутатами  на  спільному
засіданні постійних комісій селищної ради.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається



V.СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  виготовлення  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
Питання  обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних
комісій  селищної  ради.,  депутати  підтримали  пропозицію.  Зауважень,
заперечень не надходило.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається

VІ.СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  виготовлення  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  запропонував  проект
рішення.  Питання  обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні
постійних комісій селищної ради.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається

VІІ.СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва.
(«Нове будівництво спортивного майданчика для міні  - футболу із штучним
покриттям  по  вул.Соборна,15,у  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області»)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  проінформував
присутніх  про  даний  проект. Питання  обговорювалося  депутатами  на
спільному  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.  Враховуючи  всі
пропозиції депутатів,проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається

VІІІ.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  додаткової  угоди,  укладеної
селищним головою від імені ради
Доповідач: Білозор Т.П.,  секретар селищної  ради нагадала зміст укладеної
угоди.  Питання  обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні
постійних комісій селищної ради. Запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.



  ВИРІШИЛИ:   рішення № 8 додається

ІХ.СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  та  доповнень  до  заходів  щодо
виконання селищної програми « Турбота» та « Безбар’єрна Вітовщина»
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної запропонувала проект рішення.
 Перед  обговоренням  даного  питання  депутат  Гарізан  (  Яковлєва)  Ю.В.
самостійно публічно оголосила про конфлікт інтересів( головний редактор
газети « Вісник Жовтневщини»)
 Питання  обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних
комісій.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається

Х.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної
ради на 2018 рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І, начальник відділу фінансів запропонувала зміни до 
бюджету, які обговорювалися депутатами на спільному засіданні постійних 
комісій. Враховуючи всі зауваження та пропозиції  проведено поіменне 
голосування.
 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається

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

Звучить Державний Гімн України

Секретар селищної ради                                 Т.БІЛОЗОР


