
                                                                        
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН
__________________________________________________________

П Р О Т О К О Л

22 грудня    2018 року № 29              ХХІХ 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.
- головний спеціаліст-юрисконсульт селищної ради Сакун О.В.
 - начальник відділу ЖКГ селищної ради Гадомський С.В. 
- спеціаілст відділу ЖКГ Крамаренко М.В.
- начальник відділу фінансів Белев’ят Ю.І.
- спеціаліст- бухгалтер Бурлака Л.М.
- депутат Миколаївської обласної ради Іванова Н.В.

Воскресенський селищний голова Шаповалов О.М. вносить пропозицію про
відкриття двадцять дев’ятої 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
( Капітальний ремонт  приміщень  майстерні Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
по вул. Соборна,15 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
2.  Про  затвердження  генерального  плану  та  плану  зонування  с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
3.Про затвердження генерального плану та плану зонування с. Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області



Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
4.Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
( Мальченко І.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
5.Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
( Мальченко В.І.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
6. Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
( Мальченко В.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
7. Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
( Шиян Т.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
8. Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
( Шиян В.П.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
9. Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
( Шиян Н.А.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
10.Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення  особистого
селянського господарства у власність ( Гінжул Н.А.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
11. Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення особистого
селянського господарства у власність ( Москаленко Р.І.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
12. Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення  особистого
селянського господарства у власність ( Москаленко О.Г.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
13. Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення  особистого
селянського господарства у власність (Бойченко Г.Л.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
14.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі( на місцевості) та надання у
власність земельних ділянок для будівництва та  обслуговування житлових
будинків,  господарських  будівель  і  споруд(  Поворозник  Т.,Ужва  А.,
Черніков В.,Бриндзя Т., Сомар В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
15.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  спільну  часткову  власність  для  будівництва  та  обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (  Дмитрієнко  В.В.,
Дмиорієнко С.В,та Дмітрієнко Н.М.)
 Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
16.Про  прийняття  із  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ
Вітовського району у комунальну власність Воскресенської селищної ради
устаткування  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Вітовської
райдержадміністрації.
Доповідач: Черновол Г.С., начальник відділу ОКМС



17.Про  погодження  передачі  земельних  ділянок  для  розміщення,
будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд  об’єктів
передачі електричної та теплової енергії в оренду 
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
18.Про  припинення  права  користування  земельною  ділянкою  по
вул.  Михайла  Грушевського,146/1  в  с.Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
19.Про передачу  земельної  ділянки по  вул.Михайла  Грушевського,146/1  в
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
20.Про  затвердження  додаткових  угод,  укладених  селищним  головою  від
імені ради.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
21.Про  затвердження  програми  безоплатної  правової  допомоги  населенню
смт  Воскресенське,  с.Горохівка,с.Калинівка,  с.Пересадівка  Вітовського
району Миколаївської області
Доповідач: Сакун О.В., головний спеціаліст- юрисконсульт селищної ради
22.Про  делегування  представника  Воскресенської  селищної  ради  до
Миколаївського госпітального округу .
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради
23.Про  затвердження  переліку  об’єктів  і  видів  робіт,  на  яких  засуджені
будуть  відбувати  покарання  та  адміністративно  покарані  до  громадських
робіт на території  населених пунктів Воскреснської  селдтщної  ради в2019
році
Доповідач:Білозор Т.П.,секретар селищної ради
24. Про затвердження заходів на 2019 рік до програми « Розвитку житлово-
комунального  господарства,  благоустрою  населених  пунктів  на  території
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки»
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер
25.Про  затвердження  заходів  на  2019  рік  до  програми  «  Стабілізації  та
соціально-економічного розвитку території Воскресенської селищної ради на
2018-2020 роки»
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер
26.Про  затвердження  заходів  на  2019  рік  до  комплексної  програми
соціального захисту населення « Турбота» на період до 2020 року
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер
27.Про затвердження заходів  на  2019 рік  до цільової  соціальної  програми
« Безбар’єрна Воскресенщина» на період до 2020 року
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер
28.Про затвердження заходів на 2019 рік до програми « Розвитку фізичної
культури і спорту по Воскресенській селищній раді на 2018-2020 роки»
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер



29.Про затвердження  заходів  на  2019  рік  до  цільової  програми «  Захисту
населення  і  територій  Воскресенської  селищної  ради  від  надзвичайних
ситуацій  техногенного  та  природного  характеру,  забезпечення  пожежної
безпеки на 2008-2020 роки»
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер
30.Про  встановлення  батьківської  плати  за  харчування  дітей  в  закладах
дошкільної освіти Воскресенської селищної ради на 2019 рік та звільнення
від батьківської плати.
Доповідач: Черновол Г.С., начальник відділу ОКМС
31.Про  організацію  харчування  учнів  закладів  загальноосвітніх  шкіл
селищної ради на 2019 рік.
Доповідач: Черновол Г.С., начальник відділу ОКМС
32.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2018 рік.
Доповідач: Белев’ят Ю.І.,начальник відділу освіти
33.Про  затвердження  Положення  про  порядок  преміювання  та  надання
матеріальних допомог працівникам Воскресенської  селищної ради на 2019
рік.
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради
34.Про умови оплати праці селищного голови на 2019 рік
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради
35.Про умови оплати праці начальника відділу освіти, культури, молоді та
спорту  Воскреснської  селищної  ради   Вітовського  району  Миколаївської
області
Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова
36.Про звіт депутатів Воскресенської селищної ради про роботу в раді та її
виборчих округах .
Доповідачі: Білозор Т.П., депутат селищної ради від виборчого округу №21
                    Бень О.М., депутат селищної ради від виборчого округу №20
37.Про селищний бюджет Воскресенської селищної ради на 2019 рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів

І. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту будівництва
( «Капітальний ремонт приміщень майстерні Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
по вул.Соборна,15 в с.Калинівка 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 № 1додається

ІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження генерального плану та плану зонування
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин



Доповідач  наголосила,  що  з  даного  питання  пройшли  громадські
обговорення , з урахуванням  наданих зауважень та пропозицій підготовлено
проект  рішення,  який  обговорювався  депутатами  на  спільному  засіданні
постійних комісій.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження генерального плану та плану зонування
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
Доповідач  наголосила,  що  з  даного  питання  пройшли  громадські
обговорення , з урахуванням  наданих зауважень та пропозицій підготовлено
проект  рішення,  який  обговорювався  депутатами  на  спільному  засіданні
постійних комісій.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV.СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
( Мальченко І.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин нагадала що
це  та   наступні  5  питань(  Мальченко  В.І,Мальченко  В.В,Шиян  Т.В.,
Шиян  В.П  ,Шиян  Н.А.)  виносяться  на  розгляд  депутатів  повторно.Дане
питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних
комісій.Запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V.СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
( Мальченко В.І.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
 Дане питання розглядалося та обговорювалося депутатами  на спільному 
засіданні постійних комісій.Враховуючи пропозиції постійних комісій, 
запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається

VІ.СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
( Мальченко В.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
 Дане питання розглядалося та обговорювалося депутатами  на спільному 
засіданні постійних комісій. Враховуючи пропозиції постійних комісій, 
запропонувала проект рішення.
                                



                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається

VІІ.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
( Шиян Т.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
 Питання  щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою            
Шиян Т.В. обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій
Враховуючи рекомендації постійних комісій, запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається

VІІІ.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
( Шиян В.П.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
 Питання  щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою            
Шиян В.П. обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій
Враховуючи рекомендації постійних комісій, запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 8 додається

ІХ.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
( Шиян Н.А.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
 Питання  щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою            
Шиян Н.А. обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій
Враховуючи рекомендації постійних комісій, запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається

Х.СЛУХАЛИ:  Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення
особистого селянського господарства у власність ( Гінжул Н.А.)
Доповідач: Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин   надала
роз’яснення  щодо погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення
особистого  селянського  господарства  у  власність   Гінжул  Наталії
Анатоліївні. Сказала про те, що це питання обговорювалося депутатами на
спільному засіданні постійних комісій. Запропонувала проект рішення. .
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається



ХІ  СЛУХАЛИ:  Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення
особистого селянського господарства у власність( Москаленко Р.І.)
Доповідач: Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин  .Дане
питання  розглядалося  депутатами    на  засіданні  комісії.  Зауважень,
заперечень не надходило. Запропонувала проект рішення.
Перед  початком  обговорення  даного  питання,  депутат  селищної  ради  від  виборчого
округу  №23  Лисак  Михайло  Миколайович  самостійно  публічно  заявив  про  конфлікт
інтересів
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 11 додається

ХІІ  СЛУХАЛИ:  Про погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення
особистого селянського господарства у власність( Москаленко О.Г.)
Доповідач: Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин  .Дане
питання  розглядалося  депутатами    на  засіданні  комісії.  Зауважень,
заперечень не надходило.
Перед  початком  обговорення  даного  питання,  депутат  селищної  ради  від  виборчого
округу  №23  Лисак  Михайло  Миколайович  самостійно  публічно  заявив  про  конфлікт
інтересів
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 12 додається

ХІІІ СЛУХАЛИ:  Про погодження передачі земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства у власність( Бойченко Г.Л.)
Доповідач: Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин  нагадала
присутнім про те, що питання розглядалося на спільному засіданні постійних
комісій. Враховуючи рекомендації депутатів запропонувала проект рішення
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 13 додається

ХІV СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації і землеустрою
щодо встановлення  меж земельних  ділянок  в  натурі  (  на  місцевості)  та
надання у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування
житлових  будинків,  господарських  будівель  і  споруд  (  Поворозник  Т.,
Ужва А,Черніков В,Бриндзя Т,Сомар В.)
Доповідач: Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин  надала
інформацію  присутнім  про  подані  громадянами  документи   для
затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі ( на місцевості) та надання у власність земельних
ділянок  для  будівництва  та  обслуговування  житлових  будинків,
господарських будівель і споруд .Запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 14додається



ХV СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  спільну  часткову  власність  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
( Дмитрієнко В.В.,Дмитрієнко С.В., Дмітрієнко Н.М)
Доповідач: Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
проінформувала  депутатів  про  те,  що  дане  питання  виносилося  для
обговорення  на засіданні постійних комісій .Запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 15додається

ХVІ  СЛУХАЛИ:  Про  прийняття  із  спільної  власності  територіальних
громад  сіл,  селищ  Вітовського  району  у  комунальну  власність
Воскресенськох  селищної  ради  устаткування  відділу  освіти,  молоді  та
спорту Вітовської райдержадміністрації.
Доповідач: Черновол Г.С.,  начальник відділу ОКМС  повідомила про те, що
питання обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій. Запитань,
заперечень, зауважень не надходило.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 16 додається

ХVІІ  СЛУХАЛИ:  Про  погодження  передачі  земельних  ділянок  для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів передачі електричної та теплової енергії в оренду
Доповідач: Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення.
Питання обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 17додається

ХVІІІ СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельною ділянкою
по  вул.  Михайла  Грушевського,146/1  в  с.Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин ознайомила
із  поданими  документами  Бачинської  М.Й  щодо припинення  права
користування земельною ділянкою по вул.  Михайла Грушевського,146/1  в
с.Пересадівка та  сказала  що  питання  розглядалося  на  спільному  засіданні
постійних комісій. Заперечень, зауважень не надходило.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 18додається



ХІХ СЛУХАЛИ:  Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Михайла
Грушевського,146/1  в  с.Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської
області
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин ознайомила
із поданими документами Бень Алли Валеріївни щодо передачі в оренду  по
вул.  Михайла  Грушевського,146/1  в  с.Пересадівка та  сказала  що  питання
розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Заперечень,
зауважень не надходило.
Перед  початком  обговорення  даного  питання,  депутат  селищної  ради  від  виборчого
округу №20 Бень Олег Миколайович самостійно публічно заявив про конфлікт інтересів.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 19 додається

ХХ СЛУХАЛИ:  Про затвердження додаткових угод, укладених селищним
головою вд імені ради
Доповідач: Білозор Т.П.,  секретар селищної  ради.Питання розглядалося на
спільному засіданні псотійних комісій, запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 20 додається

ХХІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Програми  безоплатної  правової
допомоги  населенню  смт  Воскресенське,  с.Горохівка,  с.Калинівка
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Сакун О.В.,  головний  спеціаліст-  юрисконсульт  запропонувала
проект  Програми безоплатної  правової  допомоги  населенню
смт  Воскресенське,  с.Горохівка,  с.Калинівка,с.Пересадівка  Вітовського
району Миколаївської області.Питання розглядалося на спільному засіданні
пстійних комісій.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 21 додається

ХХІІ СЛУХАЛИ:  Про делегування представника Воскресенської селищної
ради до Миколаївського госпітального округу
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради  запропонувала делегувати  представником  до  Миколаївського
госпітального  округу   завідувача  АЗПСМ  смт  Воскресенське  Трофіменко
Наталію  Іванівну.Питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  пстійних
комісій.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 22 додається



ХХІІІ СЛУХАЛИ:  Про затвердження переліку об’єктів і  видів робіт, на
яких засуджені будуть відбувати покарання та адміністративні стягнення
особи, засуджені  та адміністративно-  покарані  до громадських робіт на
території населених пунктів Воскресенської селищної ради в 2019 році
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради проінформувала депутатів,
про  те що перелік  об’єктів  і  видів  робіт  обговорювався  на  спільному
засіданні постійних комісій.Запропонувала проект рішення
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 23 додається

ХХІV СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  заходів  на  2019  рік  до  програми
«Розвитку житлово - комунального господарства, благоустрою населених
пунктів на території Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки»
Доповідач: Бурлака  Л.М.,спеціаліст-  бухгалтер  зазначила,  що   заходи  до
програми  «Розвитку  житлово  -  комунального  господарства,  благоустрою
населених пунктів на території Воскресенської селищної ради» на 2019 рік
обговорювалися  на  засіданні  постійних  комісій.Зауважень,  пропозицій  не
надходило.Запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 24 додається

ХХV СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  заходів  на  2019  рік  до  програми
«Стабілізації  та  соціально-економічного  розвитку  територіїї
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки»
Доповідач: Бурлака  Л.М.,спеціаліст-  бухгалтер  повідомила,  що  заходи  до
програми  «Стабілізації  та  соціально-економічного  розвитку  територіїї
Воскресенської  селищної  ради»  на  2019  рік  обговорювалися  на  засіданні
постійних  комісій.Зауважень,  заперечень  не  надходило.Запропонувала
проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 25 додається

ХХVІ СЛУХАЛИ:  Про затвердження заходів  на 2019 рік до комплексної
програми соціального  захисту населення « Турбота» на період до 2020 року
Доповідач: Бурлака Л.М.,спеціаліст- бухгалтер  підкреслила,  що  заходи до
програми  соціального  захисту  населдення  «  Турбота»  на  2019  рік
обговорювалися  на  засіданні  постійних  комісій.Зауважень,  заперечень  не
надходило.Запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 26 додається



ХХVІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  заходів   на  2019  рік  до  цільової
соціальної програми « Безбар’єрна  Воскресенщина» на період до 2020 року
Доповідач: Бурлака  Л.М.,спеціаліст-  бухгалтер  зауважила,  що  заходи  до
програми  соціального  захисту  населення  «Турбота»  на  2019  рік
обговорювалися  на  засіданні  постійних  комісій.Зауважень,  заперечень  не
надходило.Запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 27 додається

ХХVІІІ СЛУХАЛИ:  Про затвердження заходів  на 2019 рік до програми
« Розвитку фізичної культури і спорту по Воскресенській селищній раді на
2018-2020 роки»
Доповідач: Бурлака  Л.М.,спеціаліст-  бухгалтер  нагадала,  що  заходи  до
програми  соціального  захисту  населення  «Розвитку  фізичної  культури  і
спорту по Воскресенській  селищній раді  на 2018-2020 роки » на 2019 рік
обговорювалися  на  засіданні  постійних  комісій.Зауважень,  заперечень  не
надходило.Запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 28 додається

ХХІХ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  заходів   на  2019  рік  до   цільової
програми  « Захисту населення і територій Воскреснської селищної ради від
надзвичайних   ситуацій  техногенного  та  природного  характеру,
забезпечення пожежної безпеки на 2008-2020 роки»
Доповідач: Бурлака  Л.М.,спеціаліст-  бухгалтер  зазначила  ,  що  заходи  до
програми  соціального  захисту  населення  «Розвитку  фізичної  культури  і
спорту по Воскресенській  селищній раді  на 2018-2020 роки » на 2019 рік
обговорювалися  на  засіданні  постійних  комісій.Зауважень,  заперечень  не
надходило.Запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 29 додається

ХХХ  СЛУХАЛИ:  Про  встановлення  батьківської  плати  за  харчування
дітей в закладах дошкільної освіти Воскресенської селищної ради на 2019 рік
та звільнення від батьківської плати
Доповідач: Черновол Г.С., начальник відділу ОКМС  повідомила, що питання
розглядалося  на  спільному  засіданні  потійних  комісій.Враховуючи
результати обговорення, запронувала проект рішення .
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 30 додається



ХХХІ  СЛУХАЛИ:  Про  організацію  харчування  учнів  закладів
загальноосвітніх шкіл селищної ради на 2019 рік
Доповідач: Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  ОКМС   сказала,  що  питання
розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Враховуючи
результати обговорення, запронувала проект рішення .
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 31 додається

ХХХІІ СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до бюджету селищної ради на 2018
рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І.,начальник відділу фінансів  повідомила про те, що
всі  зміни  до  бюджету  селищної  ради  на  2018  рік  були  запропоновані  на
спільному засіданні постійних комісій .Враховуючи результати обговорення,
запронувала проект рішення .
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 32 додається

ХХХІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Положення  про  порядок
преміювання та надання матеріальних допомог працівникам Воскресенської
селищної ради на 2019 рік
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради зазначила, що з
проектом Положення  про  порядок  преміювання  та  надання  матеріальних
допомог  працівникам  Воскресенської  селищної  ради  на  2019  рік  вона
ознайомила депутатів та присутніх на засіданні постійних комісій селищної
ради . Зауважень,заперечень не надходило.Запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 33 додається

ХХХІV СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці селищного голови на 2019 рік
Перед  початком  обговорення  даного  питання  селищний голова  Шаповалов  Олександр
Михайлович самостійно публічно заявив про конфлікт інтересів.
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради повідомила, що проект рішення щодо умов  оплати праці селищного
голови на  2019 рік  був запропонований депутатам на  спільному засіданні
постійних комісій.Зауважень,заперечень не надходило.Запропонувала проект
рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 34 додається

ХХХV СЛУХАЛИ: Про умови оплати начальника відділу освіти, культури,
молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району
Миколаївської області на 2019 рік
     Перед початком обговорення даного питання депутат селищної ради від виборчого
округу  №14  Черновол  Валентина  Іванівна  самостійно  публічно  заявила  про  конфлікт
інтересів.



  Перед  початком  обговорення  даного  питання  депутат  селищної  ради  від  виборчого
округу  №13  Черновол  Ганна  Степанівна  самостійно  публічно  заявила  про  конфлікт
інтересів.
Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова зазначив, що дане питання 
обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій. Враховуючи 
пропозиції постійних комісій, запропонував проект рішення.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 35 додається

ХХХVІ СЛУХАЛИ:  Про звіт депутатів Воскресенської селищної ради про
роботу в раді та її виборчих округах.
     Перед початком обговорення даного питання депутат селищної ради від виборчого
округу №20 Бень Олег Миколайович самостійно публічно заявив про конфлікт інтересів.
  Перед  початком  обговорення  даного  питання  депутат  селищної  ради  від  виборчого
округу №21 Білозор Тетяна Петрівна самостійно публічно заявила про конфлікт інтересів.
Доповідачі: Бень Олег Миколайович- депутат від виборчого округу № 20
                   Білозор Тетяна Петрівна- депутат від виборчого округу №21
                                 ( Звіти додаються)  
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 36 додається

ХХХVІІ СЛУХАЛИ:  Про селищний бюджет Воскресенської селищної ради
на 2019 рік
     Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.,  начальник  відділу  фінансів,  запропонувала
проект рішення селищного бюджету Воскресенської селищної ради на 2019
рік,  який  детально  було  розглянуто  депутатами  на  спільному  засіданні
постійних комісій.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 37 додається

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

Звучить Державний Гімн України

Селищний голова                                   О.ШАПОВАЛОВ


