
Звіт голови Воскресенської селищної ради за 2017 рік

 

Згідно Закону Українит «Про місцеве самоврядуванняя» звітую про 
проведену роботу та реалізовані заходи Воскресенської  селищної ради за 
2017 рік.

Воскресенська селищна рада,  як об’єднана територіальна  громада розпочала
свою роброту  з 4 січня  2017 року. До її складу  входять 4 населені пункти. 
Загальна  площа  території  складає  19239,996 га. Кількість  населення 
громади   становить 12350 чоловік.

За звітний період у селищній раді зареєстровано  50 народжень, 160 смертей, 
28 шлюбів.

Зареєстровано  місце проживання в громаді 567 осіб (реєстрація, 
перереєстрація та уточнення), знято з реєстрації  місця  проживання  232 
особи. Вчинено 710 нотаріальних дій, видано 395 доручень.

За 2017 рік проведено 14 сесій селищної ради  та прийнято  211 рішень. 
Проведено 12 засідань виконавчого  комітету,  на яких прийнято 70 рішень.

За поточний рік  розроблено та затверджено Статут Територіальної  громади.

За 2017 рік селищною  радою було видано 6981 довідок різного характеру, 
одержано  вхідної документації  2428 листів, надано 2308 відповідей, 
зареєстровано 276 заяв  від громадян та надано 276 відповідей згідно чинного
законодавства.



Соціальними працівниками прийнято різного виду заяв на соціальні 
допомоги 1088. Отримано запитів на публічну інформацію 6, на які  надано 
відповіді.

Державним  реєстратором  речових прав на нерухоме  майно зареєстровано 
92 реєстрації та 102 інших речових прав.

В об'єднаній  територіальній  громаді  було створене комунальну установу -  
відділ освіти,культури,  молоді та спорту  Воскресенської  селищної ради, 
взято на баланс та власне утримання : комунальний  заклад Воскресенську 
ЗОШ  І-ІІІ ст, комунальний  заклад  Калинівська  ЗОШ  І-ІІІ ст,комунальний  
заклад  Пересадівська  ЗОШ  І-ІІІ ст , комунальний  заклад  Калинівська  
школа  естетичного  виховання , філії Калинівської, Пересадівської та 
Воскресенської бібліотек.

Бюджет Воскресенської селищної ради  у 2017 р  забезпечив приріст дохідної
частини, на кінець року показник його виконання 138,4 % від затвердженого 
на початку року. За 2017 рік   надходження до сільського бюджету (без 
врахування трансфертів   та власних надходжень) складають    13946,484  тис.
грн., в т.ч.:

- загальний фонд – 13934,857 тис.грн.;

- спеціальний фонд – 11,627 тис.грн.

Крім того трансферти  з державного бюджету надійшли у сумі 32455,702 
тис.грн., в т.ч. по загальному  фонду – 30410,050  тис.грн.;

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 9829,600 
тис.грн.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 8765,700 
тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 3209,666 тис.грн.

Базова дотація – 5751,500 тис.грн.

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров’я – 3187,500 тис.грн.

Стабілізаційна дотація – 1042,700 тис.грн.

- по спеціальному фонду – 2045,643 тис.грн.



Власні надходження за рік складають  451,416 тис. грн.

Благодійні внески 153,433 тис. грн.

Виконання плану за звітний період по загальному фонду бюджету без 
врахування трансфертів складає 120,5 % , в тому числі:

По податку на  доходи з фізичних осіб (КБКД11010000), виконання 128,2% , 
надходження складає 6077,945 тис.грн. (Надходження від сплати даного 
податку в поточному році в порівнянні з відповідним періодом минулого року
зросли на 60%    в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. Також
надійшли кошти від ТОВ "Родіна-агро" за грудень 2016року.) .

По  податку на прибуток підприємств  (КБКД11020000), виконання 187,7%, 
надходження складає 6,569 тис.грн. (Планові показники встановлено 
виходячи з фактичних надходжень минулого року, а прибуток 
пілприємствами-платниками отриманий більший.).

По внутрішнім податкам на товари та послуги (КБКД14000000), виконання 
116,5% , надходження складає 941,897 тис.грн.,  (Надходження даного 
податку збільшилось за рахунок акцизного податку з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) (КБКД14020000) та акцизного податку з 
ввезених на митну територію України підакцизних товарів 
(продукції) (КБКД14030000) які не були передбачені в планових показниках 
бюджету).

По місцевим податкам і зборам (КБКД18000000), виконання 113,3% , 
надходження складає 6654,989 тис.грн., в тому числі:

- Податок на майно (КБКД18010000) виконання 114,8% , надходження 
складає 2231,881 тис.грн.,

- Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності, що 
справлявся до 1 січня 2015 р. (КБКД18040000) надходження – 0,460 тис.грн. 
(повернення коштів Каменник Г.З.),

- Єдиний податок (КБКД18050000) виконання 112,9%  надходження складає 
4423,568 тис.грн. (Надходження від сплати даного податку в поточному році в
порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли   в зв’язку з 
підвищенням ставок  та збільшення об'єктів оподаткування.).

По доходам від власності та підприємницької діяльності (КБКД2100000), 
надходження   складає 32,890 тис.грн. при плані 16,000 тис.грн. (Планові 



показники встановлено виходячи з фактичних надходжень минулого року,а в 
поточному році адміністративна комісія працює ще більш  ефективно.).

 По адміністративним зборам та платежам, доходам від некомерційної 
господарської діяльності (КБКД22000000), виконання 51,6% , надходження 
складає 46,621 тис. грн. при плані 90,333 (планові показники встановлено 
виходячи з фактичних надходжень минулого року, в поточному році кількість 
нотаріальних дій зменшено та було повернуто кошти Володкевич Г.І.).

Крім того трансферти  з державного бюджету по загальному  фонду надійшли
у сумі  30410,050  тис.грн..

 Податки і збори, за рахунок яких формується спеціальний фонд місцевого 
бюджету у структурі доходів займають 7,0%, яких  за  2017 рік отримано 
972,365 тис.грн. Основним  джерелом надходжень до  спеціального фонду 
вважається власні надходження бюджетних установ (КБКД 25000000), з 
них:   батьківська плата (КБКД25010100),  що вносять батьки діти яких 
відвідують ДНЗ Воскресенської селищної ради отримано 451,416 тис.грн.

Плата за оренду майна бюджетних установ (КБКД25010300) отримано 
355,889 тис.грн.,

Благодійні внески гранти та дарунки (КБКД25020100) отримано 153,433 
тис.грн.,

Екологічний податок (КБКД19010000) отримано 11,627 тис.грн.

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів селищного 
бюджету за 2017 рік,складає 44095,153 тис. грн.

По загальному фонду виконання становить 39232,748тис.грн., по 
спеціальному фонду – 4862,405 тис.грн..

Фінансовий ресурс, який надійшов до місцевого бюджету Воскресенської 
селищної ради спрямовувався на виплату в повному обсязі заробітної плати 
працівникам бюджетних установ, своєчасне проведення розрахунків за 
спожиті бюджетними установами тепло-енергоносії, придбання продуктів  
харчування та інші соціально значущі  видатки. Зокрема спрямовано на:

• оплату праці і нарахування на заробітну плату працівникам бюджетних 
установ – 14915,219 тис.грн.;

• придбання продуктів харчування  1676,459 тис.грн.;



• розрахунки за спожиті енергоносії – 1612,363  тис.грн.; що забезпечило 
функціонування бюджетних установ в повному об'ємі та своєчасне 
надання послуг населенню.

У 2017 року за рахунок бюджетних коштів   надано матеріальну допомогу 
мешканцям сіл ОТГ що опинилися в скрутних життєвих умовах на загальну 
суму 92,275 тис.грн..

Протягом  2017 року пройшли зміни вартості основних засобів. Збільшення 
вартості відбулося за рахунок : 2 свердловинних насоси на суму 24460,00 
грн., газовий котел на  суму 7400,00 виготовлено генеральний план смт. 
Воскресенське та с. Горохівка на суму 245244 грн., проведено реконструкцію 
зовнішнього освітлення вулиць смт. Воскресенське на суму 1126645,00 грн. 
та с. Калинівка на суму75000 ,00 грн. виготовлено проект реконструкції 
зовнішнього освітлення вулиць смт. Воскресенське на суму 60852,00 грн., 
прийнято на баланс безхозне майно на загальну суму 32677,00 грн. (з них 
пам’ятник жертвам Чорнобиля 9977,00 грн., насосна станція 12700,00 грн. 2 
пам’ятники в с.Калинівка 10000,00 грн.).

За рахунок субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування  інфраструктури об'єднаних територіальних громад проведено 
реконструкцію зовнішнього освітлення вулиць смт. Воскресенське на суму 
1126645,00 грн. та с. Калинівка на суму 75000,00 грн. виготовлено проект 
реконструкції зовнішнього освітлення вулиць смт. Воскресенське на суму 
60852,00 грн.,капітальний ремонт глядацької зали будинку культури в с. 
Пересадівка на суму 554,842 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі 
амбулаторії в с. Пересадівка   на суму 249,746 тис.грн., капітальний ремонт 
майстерень Калинівської ЗОШ на суму 567,424 тис.грн., розроблено проект 
по реконструкції Воскресенської ЗОШ на суму 156,520 тис.грн.

Станом на 01.01.2018 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. 
Залишок коштів станом на 01.01.2018р. – 3,573 млн,грн., оборотний залишок 
0,777 мл.грн.

Окремо хочу охарактеризувати роботу відділу освіти, культури, молоді та 
спорту Воскресенської селищної ради. Відділ ОКМС  створено 25 квітня 
2017 року. За період його існування  було зареєстровано право оперативного 
управління вищезазначеним відділом 11-ма установами освіти та культури:

3 – заклади загальної середньої освіти

4 – заклади дошкільної освіти



3 – будинки культури

1 – школа естетичного виховання.

З метою надання якісних та різноманітних освітніх послуг в робочі навчальні
плани закладів загальної середньої освіти введено факультативні курси з 
української мови, історії, математики для старшокласників. А також для 
учнівської молоді відкрито 23 гуртки. Це гуртки, в основному, спортивного,  
туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного, художньо-естетичного 
напрямків.

Згідно наказу відділу ОКМС щодо організації методичної роботи 
методкабінет розпочав роботу над науково-методичною проблемою 
«Створення умов для підвищення рівня професійної компетентності 
педагогів з метою забезпечення якості освіти в навчальних закладах 
Воскресенської селищної ради»

Структура методичної роботи в громаді передбачає діяльність 9 міжшкільних
методичних об’єднань, 1 творчої групи вчителів початкових класів, школи 
становлення молодого вчителя, школи педагогічної майстерності вчителів та  
управлінської майстерності керівників закладів освіти та культури, мовний 
практикум для вчителів іноземної мови та практикуми для вчителів 
математики та інформатики, динамічна група з питань впровадження 
проектної діяльності в освітній процес.

З метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівних кадрів
в період з вересня по грудень 2017 року курси при МОІППО пройшли  10 
педагогічних працівників. Це вчителі інформатики, початкових класів, 
української мови та літератури, фізики, математики, фізичної культури та 
вихователі дошкільних закладів освіти.

Популяризація освітніх інновацій та перспективного досвіду  здійснюється на
засіданнях міжшкільних методоб’єднань, методичних практикумах, 
семінарах, конференціях.

Протягом всього часу для керівних кадрів методистами відділу освіти 
проводились навчально-методичні консультування  з питань організації 
освітнього процесу, створення звітної документації, участі в різноманітних 
проектах та оформлення відповідної документації. Для педагогічних 
працівників були проведено методичні наради з питань оформлення шкільної 
документації.



Діагностикапедагогічних працівників освітніх закладів свідчить, що 
найефективнішою формою роботи є семінари-практикуми. Єдність теорії та 
практики, творчий характер, безпосереднє знайомство з носієм досвіду та 
нововведеннями дає позитивний результат.

Наразі, сьогодні проводиться підготовка Пересадівською школою за 
підтримки методичного кабінету відділу ОКМС матеріалів щодо участі 
в IX Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018», яка відбудеться 
у м. Києві.

Розпочато роботу творчої групи вчителів початкових класів з проблеми 
«Формування в учнів ключових компетентностей в умовах інноваційної 
освіти».

Проведено он-лайн консультації з питань організації початку нового 
навчального року, проведення апробації тестових завдань ЗНО з математики, 
біології та хімії.

Щомісяця проводились виїзні консультації для молодих керівників 
навчальних закладів та педагогів (за потребою).

Удосконалення професійної майстерності керівника навчального закладу  - 
одне з  основних завдань методистів відділу освіти.

Проведено практичний семінар  з використанням квест-технологій 
«Самоосвіта керівників на сучасному етапі». За допомогою хмарних 
технологій проведено тестування.

Для вчителів, що мають набирати учнів 1 класів, методистом було 
забезпечено методичний супровід занять у авторській творчій майстерні, яка 
організована на базі Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ст.

В ІІ півряччі 2017 року навчальні закладі Воскресенської селищної ради 
взяли участь в регіональних моніторингових дослідженнях: «Організація 
учнівського самоврядування в закладах освіти Миколаївської області» та  
“Батьки у державно-громадському управлінні загальноосвітнім навчальним 
закладом».

З метою іміджування діяльності методичної служби відділу ОКМС, установ 
освіти та культури Воскресенської селищної ради в соціальній 
мережі Facebook створено  група, де висвітлюються основні заходи, що 
проводяться методистами відділу. Створено сайт відділу 
ОКМС http://voskresenske-osvita.mk.sch.in.ua/

http://voskresenske-osvita.mk.sch.in.ua/


Про результативність роботи вчителів свідчать успіхи учнів закладів освіти 
громади. В жовтні місяці 70% учнів від заявленої кількості  вступили до 
Малої академії наук та стали її слухачами.

Протягом листопада-грудня місяців для обдарованих дітей було організовано 
проведення ІІ етапу учнівських Всеукраїнських олімпіад. З 85 заявлених 
учасників олімпіад 41 посіли призові місця. Це майже 50%.

Переможцем обласного конкурсу на кращу роботу з комп’ютерної графіки 
стала учениця Воскресенської школи Амбурцева Ольга з номінації «Краща 
2D графіка».

Став призером  обласної олімпіади з дизайну серед учнів 10-11 класів Курган 
Іван, учень Пересадівського ЗЗСО, Лисий Максим (Пересадівська школа) 
отримав диплом ІІІ ступеня за результатами 7-го конкурсу української 
патріотичної сучасної поезії імені В.Бойченка.

Ансамбль «Калинівські жайворонки» Калинівської школи естетичного 
виховання посіли І місце у ХХІ обласному Конкурсі української патріотичної 
пісні та ІІ місце посіли в обласному конкурсі хореографічного мистецтва 
«Перлина Прибужжя» хореографічний колектив цієї ж школи.

Гострим залишалося питання забезпечення шкіл підручниками. В 2017 році 
для надання якісної освіти було придбано підручників для учнів 9 класів на 
суму 64396 грн за кошти держави, а також за кошти Воскресенської селищної
ради було придбано підручники з англійської мови на суму 3807 грн 
(Пересадівський ЗЗСО – 27 шт., Калинівський ЗЗСО – 20 шт.)

Інші придбання:

Липень 2017 року – придбання радіосистеми для Воскресенського БК - 7000 
грн (кошти місцевого бюджету).

Серпень 2017 року – придбання акустичної системи для Калинівського БК - 
5416 грн (кошти місцевого бюджету).

Серпень 2017 року – придбання радіосистеми мікрофонної для Калинівського
БК - 3560 грн (кошти місцевого бюджету).

Вересень 2017 року – придбання шкільної форми для дітей сиріт, які 
навчаються у ЗЗСО - 10700 грн (кошти місцевого бюджету).

Вересень 2017 року – придбання проектору для Воскресенського ЗЗСО - 
11350 грн (кошти місцевого бюджету).



Жовтень 2017 року – придбання телевізору для Пересадівського ЗДО - 6999 
грн (субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради 
доручень виборців, відповідно до заходів Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017роки 
"Миколаївщина-2017").

Листопад 2017 року – придбання стендів для Воскресенського ЗДО - 3977 
грн(субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради 
доручень виборців, відповідно до заходів Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017роки 
"Миколаївщина-2017").

Листопад 2017 року – придбання світильників «Геометрія» для Горохівського 
ЗДО - 499 грн (кошти місцевого бюджету).

Листопад 2017 року – виготовлення робочого проекту «Капітальний ремонт 
будівлі майстерень Калинівської ЗОШ по вул. Соборна, 15 в с. Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області» - 30768 грн (субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
ОТГ).

Грудень 2017 року – придбання холодильника для Калинівського ЗЗСО – 
грн(субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради 
доручень виборців, відповідно до заходів Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017роки 
"Миколаївщина-2017").

Грудень 2017 року – придбання комплекту шкільних меблів для 
Калинівського ЗЗСО - 33175 грн (субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій, місцевий бюджет)

Грудень 2017 року – придбання магнітної дошки для Калинівського ЗЗСО - 
5700 грн(субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної 
ради доручень виборців, відповідно до заходів Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017роки 
"Миколаївщина-2017").

Грудень 2017 року – придбання шкільних парт для Калинівського ЗЗСО - 
11457 грн (субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної 
ради доручень виборців, відповідно до заходів Програми економічного і 



соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017роки 
"Миколаївщина-2017").

Грудень 2017 року – придбання посуду для Калинівського ЗЗСО - 2230 
грн (субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради 
доручень виборців, відповідно до заходів Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017роки 
"Миколаївщина-2017").

Грудень 2017 року – придбання лінолеуму для Калинівського ЗЗСО -13300 
грн (субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради 
доручень виборців, відповідно до заходів Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017роки 
"Миколаївщина-2017").

Грудень 2017 року – придбання тюлі для Калинівського ЗЗСО - 3720 
грн. (субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради 
доручень виборців, відповідно до заходів Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017роки 
"Миколаївщина-2017").

Грудень 2017 року – придбання багатофункціонального пристрою для 
Калинівського ЗЗСО - 5050 грн (субвенція з обласного бюджету на виконання
депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до заходів 
Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 
2015-2017роки "Миколаївщина-2017").

Грудень 2017 року – придбання стендів для Калинівського ЗЗСО - 30000 
грн (субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради 
доручень виборців, відповідно до заходів Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017роки 
"Миколаївщина-2017").

Грудень 2017 року – придбання комплекту шкільних меблів для 
Пересадівського ЗЗСО - 33175 грн (субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій, місцевий бюджет)

Грудень 2017 року – придбання багатофункціонального пристрою для 
Пересадівського ЗЗСО - 5050 грн (надходження від оренди землі/місцевий 
бюджет).



Грудень 2017 року – придбання комплекту шкільних меблів для 
Воскреснського ЗЗСО - 34648 грн (субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій, місцевий бюджет)

Грудень 2017 року – придбання банкетки на металевому каркасі для 
Пересадівського ЗЗСО - 8520 грн(субвенція з обласного бюджету на 
виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до 
заходів Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області 
на 2015-2017роки "Миколаївщина-2017").

Грудень 2017 року – придбання кутового дивану для Пересадівського ЗЗСО - 
2860 грн (субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної 
ради доручень виборців, відповідно до заходів Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017роки 
"Миколаївщина-2017").

Грудень 2017 року – придбання ноутбука для Пересадівського ЗЗСО -15960 
грн (надходження від оренди землі/місцевий бюджет).

Грудень 2017 року – придбанняноутбуку для Пересадівського БК - 6999 грн 
(кошти місцевого бюджету).

Грудень 2017 року – придбанняконтактору КТІ з додатковим контактом для 
Пересадівського БК - 7650 грн (кошти місцевого бюджету).

Грудень 2017 року – придбання радіосистеми мікрофонноїдля 
Пересадівського БК - 2000 грн (кошти місцевого бюджету).

Грудень 2017 року – придбання цифрової камери для Пересадівського БК - 
5089 грн (кошти місцевого бюджету).

Грудень 2017 року – придбання БФП струменевого для Пересадівського БК - 
5399 грн (кошти місцевого бюджету).

Грудень 2017 року – придбання карти пам'яті для Пересадівського БК - 410 
грн (кошти місцевого бюджету).

Грудень 2017 року – придбання БФП для Воскресенського БК - 5660 грн 
(кошти місцевого бюджету).

Поточні та капітальні ремонти:

Капітальний ремонт глядацької зали Будинку культури по вул.Леніна, 146 в 
с.Пересадівка Жовтневого району Миколаївської області – 913718 грн



(субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури ОТГ);

Проектна документація: "Капітальний ремонт частини приміщень Палацу 
культури по вул.Центральна, 62 в смт.Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області – 15000 грн (субвенція з обласного бюджету на 
виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до 
заходів Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області 
на 2015-2017роки "Миколаївщина-2017")

Поточний ремонт огорожі ДНЗ "Сонечко" с.Калинівка  -  53264,00грн 
(місцевий бюджет);

Поточний ремонт харчоблоку в ДНЗ "Вишенька" ст.Горохівка Воскресенської
селищної ради, Вітовського району Миколаївської області  - 12517,20грн 
(місцевий бюджет);

Поточний ремонт туалетів ДНЗ "Сонечко" по вул.Соборна,45 в 
смт.Воскресенське - 107540грн (місцевий бюджет);

Робочий проект по об’єкту «Капітальний ремонт з утепленням фасадів ДНЗ 
"Сонечко" по вул.Соборна,45 в смт.Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області» - 38500грн(місцевий бюджет);

Блоки віконні металопластикові 8шт. Пересадівська ЗОШ - 47318,93 
(надходження від оренди землі/ місцевий бюджет);

 Поточний ремонт покрівлі спортивного залу Пересадівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів -184588 (надходження від оренди землі/місцевий бюджет);

Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації та оповіщення про 
пожежу в приміщеннях Пересадівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
-8478грн (місцевий бюджет);

Вишукувальні роботи по об’єкту : "Реконструкція Воскресенської ЗОШ по 
вул. Горького, 66 в смт.Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області" - 38347,2 грн (місцевий бюджет);

Виготовлення проектної документації: "Реконструкція Воскресенської ЗОШ 
по вул. Горького, 66 в смт.Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області" – 156517 грн (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на формування інфраструктури ОТГ);



Блоки віконні металопластикові 20шт. Калинівська ЗОШ – 135000 грн 
(субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради 
доручень виборців, відповідно до заходів Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017роки 
"Миколаївщина-2017");

Капітальний ремонт будівлі майстерень Калинівської ЗОШ по вул.Соборна, 
15 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області – 605087,37грн 
(субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури ОТГ);

Капітальний ремонт та облашування майданчику загально освітньої школи І-
ІІІ ступенів, с.Калинівка Воскресенської селищної ради (ОТГ) Вітовського 
району Миколаївської області – 202444,31 грн (200419,87 - субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій, 2024,44 – місцевий 
бюджет).

Згідно штатного розпису апарату управління затверджено  штат  40 посад, 6 з 
яких є вакантними. Структура  апарату селищної ради включає керівництво 
селищної ради,відділ загальної  та організаційної роботи, відділ 
ЖКГ,інвестицій, соціально-економічного  розвитку  та земельних відносин, 
відділ  фінансів, відділ  бухгалтерського  обліку та звітності, юридичний  
відділ, служба господарського  забезпечення  та виконавчі підрозділи сіл 
Воскресенської  громади.

З 1 січня 2018 року створений та працює відділ соціальної допомоги. Кожен 
із спеціалістів та працівників селищної ради докладає зусиль для покращення
матеріально- технічного  та духовного розвитку громади.

З травня  2017 року створено відділ благоустрою і прийнято на роботу 3 
працівників благоустрою по одному у кожному селі.Організовано вивіз та 
зачистка 10 стихійних сміттєзвалищ.Розпочата робота з централізованого 
вивозу сміття у смт Воскресенське.

При розробці  та затвердженігенерального плану та плану зонування по смт. 
Воскресенське та с. Горохівка. змінено площу населених пунктів в бік 
збільшення із включенням промислової зони до с. Горохівка, що дасть змогу 
у 2018 році  отримувати додаткові надходження до селищної ради.

Великий вклад в розвиток громади та розвиток її сіл вносять в.о.старост 
с.Пересадівка та с.Калинівка. Саме завдяки їх праці та організаторським 



здібностям ці села у ввірених їм селах підтримуються в належному стані 
соціальна інфраструктура.

Депутатський корпус селищної ради складає 26 депутатів, виконавчий 
комітет- 17 осіб.

Я дякую моїй команді, депутатам, виконавчому комітету, керівникам 
підприємств, установ та організацій,всім жителям нашої громади, хто 
підтримував і допомагав селищній раді  у виконанні заходів із соціально-
економічного розвитку, хто не словами, а справами доводив свою 
небайдужість до становлення і розвитку нашої громади. Сподіваюсь на 
подальшу співпрацю і взаєморозуміння з кожним жителем, активність і 
свідомість громадян. Разом з вами ми створимо процвітаючу громаду.


