
Перелік
рішень, прийнятих на сороковій сесії 

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання
20 грудня   2019 року

 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

1 Про  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської
селищної ради на 2019 рік

№ 1
20.12.2019

2 Про  затвердження  селищного  бюджету
Воскресенської селищної ради на 2020 р

№2
20.12.2019

3 Про  затвердження  прогнозу  бюджету
Воскресенської селищної ради на 2021-2022 роки

№3
20.12.2019

4 Про  делегування  повноважень  щодо  надання
вторинної  медичної  допомоги  мешканцям
об’єднаної територіальної громади Воскресенської
селищної ради

№4
20.12.2019

5 Про  затвердження  переліку  об’єктів  оплачуваних
суспільно  -  громадських  робіт  для  осіб,  на  яких
судом накладене адміністративне стягнення у виді
суспільно - корисних робіт на 2020 рік

№5
20.12.2019

6 Про  організацію  харчування  учнів  закладів
загальної середньої освіти Воскресенської селищної
ради на 2020 рік

№6
20.12.2019

7 Про встановлення батьківської плати за харчування
дітей в закладах дошкільної освіти Воскресенської
селищної  ради  на  2020  рік  та  звільнення  від
батьківської плати

№7
20.12.2019

8 Про припинення дії  договорів  оренди нерухомого
майна (  приміщення холу Калинівської  ЗОШ І-ІІІ
ступенів)

№8
20.12.2019

9 Про внесення  змін до  структури та  затвердження  №9



структури,  штату  та  чисельності  виконавчих
органів Воскресенської селищної ради

20.12.2019  

10 Про  затвердження  звіту  про  виконання  програми
«Питна  вода»  на  2019  рік  на  території
Воскресенської селищної ради

№10
20.12.2019  

11 Про затвердження програми «Питна вода» на 2020
рік на території Воскресенської селищної ради

№11
20.12.2019  

12 Про затвердження звіту про виконання комплексної
програми  соціального  захисту  населення
« Турбота» на період до 2020 року

№12
20.12.2019  

13 Про  затвердження  комплексної  програми
соціального захисту населення «Турбота» на 2020
рік

№13
20.12.2019  

14 Про затвердження звіту про виконання цільової 
соціальної програми «Безбар’єрна Воскресенщина»
на період до 2020 року

№14
20.12.2019  

15 Про затвердження  цільової соціальної програми 
«Безбар’єрна Воскресенщина» на  2020 року

№15
20.12.2019  

16 Про затвердження звіту про виконання програми     
«Фінансової підтримки установ, громадських 
організацій інвалідів та ветеранів Воскресенської 
селищної ради на період до 2020 року»

№16
20.12.2019  

17 Про затвердження програми «Фінансової підтримки
установ, громадських організацій інвалідів та 
ветеранів Воскресенської селищної ради на 2020 
рік»

№17
20.12.2019  

18 Про затвердження заходів на 2020 рік до програм 
Воскресенської селищної ради 

№18
20.12.2019  

19 Про безоплатну передачу майна комунальної 
власності ( ігровий комплекс «Фрося»)

№19
20.12.2019  

20 Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду із земель 
комунальної власності АТ « Миколаївобленерго» 
для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії в межах                     
смт   Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області

№20
20.12.2019  

21 Про затвердження технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 

№21
20.12.2019  



ділянки в натурі ( на місцевості) та надання у 
власність земельних ділянок  для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд ( Фільтанович С., с.Калинівка та 
Тригуб А.,с.Пересадівка)

22 Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд ( Присташ Я, смт Воскресенське)

№22
20.12.2019  

23 Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення      
( відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на 
місцевості) гр. України Курган П.А., Витязь Г.П., 
Пташкограй Л.К.

№23
20.12.2019  

24 Про затвердження Положення про порядок 
преміювання та надання матеріальних допомог 
працівникам Воскресенської селищної ради на 2020
рік

№24
20.12.2019  

25 Про умови оплати праці селищного голови на 2020 
рік

№25
20.12.2019  

26 Про умови оплати праці начальника відділу освіти, 
культури, молоді та спорту Воскресенської 
селищної ради

№26
20.12.2019  

27 Про затвердження проекту будівництва « Нове 
будівництво спортивного майданчика для міні - 
футболу із штучним покриттям по вул. Шевченка, 
160 у с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області»

№27
20.12.2019  

Секретар селищної ради                                 Тетяна БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

П Р О Т О К О Л

20 грудня 2019 року № 40            ХLсесія  селищної ради
смт Воскресенське                        восьмого скликання   
                                                                         

                                                                                   початок засідання-13.30
закінчення засідання-15.00

   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 19( список присутніх додається)
   Відсутні – 7
Запрошені:
- Лінінська О.А.-начальник відділу земельних відносин
- Белев’ят Ю.І.-начальник відділу фінансів .
- Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер
- Сакун О.В.-головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
- Кузьмін В.С.- в.о.старости с.Калинівка .
- Бєгліца І.Ф.-в.о старости с.Пересадівка

-Мількович В.В., завгосп селищної ради

-Шаповалов І.А, житель с.Пересадівка( зареєстрований)

Головуючий: Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр 

Михайлович.

       Відповідно до пункту 12 статті  46  Закону України  «  Про місцеве

самоврядування  в  Україні»  ,  Регламенту  роботи  Воскресенської  селищної

ради 8 скликання, затвердженого рішенням ІІ сесії селищної ради № 1 від

13.01.2017року,сесія  ради є  повноважною,  якщо в  її  пленарному засіданні

бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

   Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр Михайлович

вносить пропозицію про відкриття  сорокової  сесії  селищної ради восьмого

скликання.

                / Лунає Державний Гімн України/



Виступив Воскресенський селищний голова Шаповалов О.М. з пропозицією

затвердити  регламент роботи сесії:

доповідь - 20 хв
співдоповідь- до 10 хв
запитання та відповіді доповідачеві- до 20 хв
заключне слово- 5 хв.

Для  забезпечення  роботи  ХL сесії   селищної  ради  головуючий  вносить
пропозицію про обрання лічильної комісії  процедурним рішенням у складі 1
депутата  –  Гарізан  Юлії  Валеріївни  для  здійснення  підрахунку  голосів,
зокрема при прийнятті рішень відкритим поіменним голосуванням.
Селищна рада затверджує склад лічильної комісії.

Шановні депутати   !

Порядок денний пленарного засідання сесії ви отримали. У кого з депутатів 
будуть доповнення, зауваження, пропозиції до порядку денного сесії?
Запитань,  зауважень  не  надходило.  Селищна  рада  затвердила  порядок
денний  сесії.  Лічильна  комісія,  в  особі  Гарізан  Ю.В.,  повідомила  про
результати голосування: за -20 (19 депутатів + селищний голова), проти -0,
утрималися-0.

До  порядку  денного  включено такі  питання:     
                                                                  
  1.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів
2.Про затвердження селищного бюджету Воскресенської  селищнї ради на
2020 роки
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів
3. Про затвердження прогнозу Воскресенської селищної ради на 2021-2022
роки
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів
 4.Про делегування повноважень щодо надання вторинної медичної допомоги
мешканцям  об’єднаної  територіальної  громади  Воскресенської  селищної
ради
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету
5.Про затвердження  переліку  об’єктів  оплачуваних  суспільно   -  корисних
робіт для осіб, на яких судом накладене адміністративне стягнення у виді
суспільно- корисних робіт на 2020 рік
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
6.Про  організацію  харчування  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти
Воскресенської селищної ради на 2020 рік
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  освіти,  культури,  молоді  та
спорту



7.Про  встановлення  батьківської  плати  за  харчування  дітей  в  закладах
дошкільної освіти Воскресенської селищної ради на 2020 рік та звільнення
від батьківської плати.
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  освіти,  культури,  молоді  та
спорту
8.Про припинення дії договорів оренди нерухомого майна (приміщення холу
Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів)
Доповідач:  Сакун  О.В.,  головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ-  юрисконсульт
селищної ради
9.Про внесення змін до структури та затвердження структури, штату та
чисельності виконавчих органів Воскресенської селищної ради
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету
10.Про затвердження звіту про виконання програми « Питна вода» на 2019
рік на території Воскресенської селищної ради
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер селищної ради.
11.Про затвердження програми « Питна вода» на 2020 рік на території
Воскресенської селищної ради
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер селищної ради
12.Про  затвердження  звіту  про  виконання  комплексної  програми
соціального захисту населення « Турбота»
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер селищної ради
13.Про затвердження комплексної програми соціального захисту населення
« Турбота» на 2020 рік
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер селищної ради
14.Про  затвердження  звіту  про  виконання  цільової  соціальної  програми
« Безбар’єрна Воскресенщина» до 2020 року
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер селищної ради
15.Про  затвердження  цільової  соціальної  програми  «  Безбар’єрна
Воскресенщина»на 2020 р
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер селищної ради
16.Про затвердження звіту про виконання програми « Фінансової підтримки
установ,  громадських  організацій  інвалідів  та  ветеранів  Воскресенської
селищної ради на період до 2020 року»
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер селищної ради
17.Про  затвердження  програми  «Фінансової  підтримки  установ,
громадських  організацій  інвалідів  та  ветеранів  Воскресенської  селищної
ради на2020 рік»
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер селищної ради
18.Про  затвердження  заходів  на  2020  рік  до  програм  Воскресенської
селищної ради.
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер селищної ради
19.Про  безоплатну  передачу  майна  комунальної  власності
( ігровий майданчик «Фрося»)
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер селищної ради
20.Про  затвердження  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок в оренду із земель комунальної власності АТ  «Миколаївобленерго»
для  розміщення  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і



споруд  об’єктів  передачі  електричної  та  теплової  енергії  в  межах  смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
21Про  затвердження  технічних  документацій  із  землеустрою  щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) т надання у
власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд( Фільтанович С. Тригуб А.). 
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
22.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд( Присташ Я.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
23.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  (  відновлення)  меж  земельних  ділянок  в
натурі  (  на  місцевості)  гр.  України  Курган  П.А.,  Витязь  Г.П.,
Пташкограй Л.К).
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
24.Про  затвердження  Положення  про  порядок  преміювання  та  надання
матеріальних допомог працівникам Воскресенської селищної ради
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради
25.Про умови оплати праці селищного голови на 2020 рік.
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради
26.Про умови оплати праці начальника відділу освіти, культури, молоді та
спорту Воскресенської селищної ради
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради
27.Про  затвердження  проекту  будівництва  «Нове  будівництво
спортивного майданчика для міні - футболу із штучним покриттям по вул.
Шевченка,160  у с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Шаповалов О.М, селищний голова

І. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної
ради на 2019 рік

Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.  нагадала  присутнім  про  те,  що  на  спільному
засіданні  постійних комісій  депутати  розглянули проєкт  рішення  разом із
додатками. Заперечень, зауважень від депутатів не надходило.

                                  Проведено  відкрите поіменне голосування
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
     ВИРІШИЛИ:   рішення № 1 додається

ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про затвердження селищного бюджету Воскресенської
селищної  ради на 2020 р



Доповідач: Белев’ят Ю.І, начальник відділу фінансів наголосила на тому,
що проект бюджету селищної ради обговорювався депутатами на спільному
засіданні  постійних  комісій  .На  всі  питання,  які  цікавили  депутатів  вони
отримали  відповіді.  Нагадала,  що  бюджет  селищної  ради   на  2020  рік  є
збалансованим. Запропонувала проект рішення.
                                Проведено  відкрите поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про   затвердження прогнозу  бюджету Воскресенської
селищної ради на 2021-2022 роки
Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.,  начальник  відділу  фінансів .Питання  було
обговорене депутатами на спільному засіданні постійних комісій. Запитань,
зауважень, заперечень не надходило.
                                  Проведено відкрите поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV. СЛУХАЛИ:  Про делегування повноважень щодо надання вторинної
медичної  допомоги  мешканцям  об’єднаної  територіальної  громади
Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Черновол  В.І,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
нагадала,  що  дане  питання  виноситься  на  розгляд  депутатів  повторно.
Відбулася  робоча  зустріч  депутатів  селищної  ради  із  головним  лікарем
міської лікарні №5 м. Миколаєва Терентьєвою О.В  Запропонувала проект
рішення. Заперечень, зауважень не надходило.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V.  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  переліку  об’єктів  оплачуваних
суспільно  -  громадських  робіт  для  осіб,  на  яких  судом  накладене
адміністративне стягнення у виді суспільно - корисних робіт на 2020 рік
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради зауважила,  що  з
переліком об’єктів оплачуваних суспільно - громадських робіт для осіб, на
яких судом накладене адміністративне стягнення у виді суспільно - корисних
робіт на 2020 рік депутати мали змогу ознайомитися на спільному засіданні
постійних комісій. Заперечень, доповнень не надходило.
                                 Проведено  поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається

VІ.  СЛУХАЛИ:   Про  організацію  харчування  учнів  закладів  загальної
середньої освіти Воскресенської селищної ради на 2020 рік.
Доповідач: Черновол Г.С., начальник відділу освіти, культури, молоді та
спорту  .Запропонували  проект  рішення.  Депутати  обговорювали  дане
питання на засіданні комісій. Зауважень, пропозицій не надходило.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.



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

VІІ.  СЛУХАЛИ:   Про  встановлення батьківської плати за харчування
дітей в закладах дошкільної освіти Воскресенської селищної ради на 2020
рік та звільнення від батьківської плати.
Доповідач: Черновол Г.С. начальник відділу освіти, культури, молоді та
спорту  доповідала  по  даному  питанню  на  спільному  засіданні  постійних
комісій селищної ради. Доповнень, заперечень не надходило.
                                 Проведено  відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається

VІІІ СЛУХАЛИ:  Про припинення дії договорів оренди нерухомого майна
( приміщення холу Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів)
Доповідач: Сакун О.В., головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
селищної ради. Питання обговорювалося на спільному засіданні постійних
комісій. Запитань, зауважень не надходило, запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 8 додається

ІХ  СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  структури  та  затвердження
структури,  штату  та  чисельності  виконавчих  органів  Воскресенської
селищної ради
Доповідач:  Черновол  В.І,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної ради запропонувала проект рішення, який  розглядався депутатам
на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Зауважень,  доповнень  не
надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається

Х СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання програми « Питна
вода» на 2019 рік на території Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  бухгалтер  -  спеціаліст.  Звіт про  виконання
програми « Питна вода» на 2019 рік на території Воскресенської селищної
ради  був  запропонований  депутатам  на  спільному  засіданні  постійних
комісій. Запитань, доповнень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається

ХІ СЛУХАЛИ:  Про затвердження програми « Питна вода» на 2020 рік
на території Воскресенськї селищної ради.
Доповідач: Бурлака Л.М., бухгалтер - спеціаліст. Питання розглядалося на
спільному засіданні постійних комісій. Доповнень, зауважень не надходило.



                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 11 додається

ХІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  комплексної
програми соціального захисту населення «  Турбота» на період до 2020
року
Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  бухгалтер  -  спеціаліст.  Звіт про  виконання
комплексної програми соціального захисту населення « Турбота» на період
до 2020 року обговорювався депутатами на спільному засіданні  постійних
комісій. Запропонувала проект рішення. Доповнень, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 12 додається

ХІІІ  СЛУХАЛИ:  Про затвердження комплексної  програми соціального
захисту населення « Турбота» на  2020 рік
Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  бухгалтер  -  спеціаліст.  Проект  комплексної
програми  соціального  захисту  населення  «  Турбота»  на   2020 рік  був
запропонований  депутатам  для  обговорення  на  спільному  засіданні
постійних комісій .
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 13 додається

ХІV СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  цільової
соціальної програми « Безбар’єрна Воскресенщина»
Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  бухгалтер  -  спеціаліст.  Звіт  про  виконання
цільової соціальної програми « Безбар’єрна Воскресенщина» обговорювався
на  спільному  засіданні  постійних  комісій  .Заперечень,  доповнень  не
надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 14 додається

ХV СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  цільової  соціальної  програми
« Безбар’єрна Воскресенщина»
Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  бухгалтер  -  спеціаліст.  Проект  цільової
соціальної  програми  «  Безбар’єрна  Воскресенщина»  розглядався  на
спільному засіданні постійних комісій .Заперечень, доповнень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 15 додається

ХVІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  програми
« Фінансової підтримки  установ, громадських організацій інвалідів та
ветеранів Воскресенської селищної ради на період до 2020 року»



Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  бухгалтер  -  спеціаліст.  Звіт  про  виконання
програми « Фінансової підтримки  установ, громадських організацій інвалідів
та  ветеранів  Воскресенської  селищної  ради  на  період  до  2020  року»
доведений  до  відома  депутатів  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Зауважень, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 16 додається

ХVІІ СЛУХАЛИ:  Про затвердження програми « Фінансової підтримки
установ,  громадських організацій інвалідів  та ветеранів  Воскресенської
селищної ради на  2020 рік»
Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  бухгалтер  -  спеціаліст.  Проект  програми
«  Фінансової  підтримки   установ,  громадських  організацій  інвалідів  та
ветеранів  Воскресенської  селищної  ради  на   2020  рік»  обговорювався  на
спільному  засіданні  постійних  комісій  .  Бєгліца   І.Ф,  в.о.  старости
с.Пересадівка  запропонувала  вивчити  питання  щодо  одноразової  грошової
виплати  пенсіонерам  –  ювілярам  яким  виповнилося  80  і  більше  років
( 85,90,95 і т.д. років)
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 17 додається

ХVІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  заходів  на  2020  рік  до  програм
Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Бурлака Л.М., бухгалтер - спеціаліст.  Нагадала присутнім про
заходи до програм:

- «Стабілізації  та  соціально  -  економічного  розвитку  території
Воскресенської  селищної ради»;

- «  Розвитку  житлово-  комунального  господарства,  благоустрою
населених пунктів на території Воскресенської селищної ради на 2018-
2020 роки»;

- «  Захисту  населення  і  території  Воскресенської  селищної  ради  від
надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру,
забезпечення пожежної безпеки на 2018-2020 роки»

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 18 додається

ХІХ СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу майна комунальної власності
( ігровий комплекс Фрося»)

Доповідач: Бурлака Л.М., бухгалтер - спеціаліст. Питання розглядалося 
на спільному засіданні постійних комісій. Запитань, заперечень не 
надходило

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 19 додається



ХХ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок в оренду із земель комунальної власності АТ
«  Миколаївобленерго»  для  розміщення,  будівництва,  експлуатації  та
обслуговування  будівель  і  споруд  об’єктів  передачі  електричної  та
теплової  енергії  в  межах  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення, який розглядався на спільному засіданні
постійних комісій селищної ради. Заперечень зауважень не надходило.

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 20 додається

ХХІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою щодо встановлення меж земельної  ділянки в  натурі  (  на
місцевості) та надання у власність земельних ділянок для будівництва
та обслуговування житлового  будинку,  господарських будівель  і  споруд
( Фільтанович С,с.Калинівка та Тригуб А ., с.Пересадівка)

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Заперечень зауважень не надходило.

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 21 додається

ХХІІ СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
( Присташ Я, смт Воскресенське)

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Проект рішення обговорювався на спільному засіданні постійних комісій.
Заперечень зауважень не надходило.

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 22 додається

ХХІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення(  відновлення)  меж
земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  гр.  України  Курган  П.А.,
Витязь Г.П. , Пташкограй Л.К.

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Доповнень, пропозицій не надходило.

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 23 додається



ХХІV СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Положення  про  порядок
преміювання  та  надання  матеріальних  допомог  працівникам
Воскресенської селищної ради на 2020 рік
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету.
Проект  Положення  про  порядок  преміювання  та  надання  матеріальних
допомог  працівникам  Воскресенської  селищної  ради  на  2020  рік
обговорювався  депутатами  на   спільному  засіданні  постійних  комісій.
Запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 24 додається

Перед початком розгляду наступного питання, відповідно до статті 59 з
позначкою один Закону  України  «  Про місцеве  самоврядування  в  Україні»
Шаповалов  О.М.,  селищний  голова,  самостійно  публічно  оголосив  про
конфлікт інтересів.

ХХV СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці селищного голови
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету.
Питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Запропонувала проект рішення 
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 25 додається

Перед початком розгляду наступного питання, відповідно до статті 59 з
позначкою один Закону  України  «  Про місцеве  самоврядування  в  Україні»
депутати  селищної  ради  Черновол  Ганна  та  Черновол  Валентина,
самостійно публічно оголосили про конфлікт інтересів.

ХХVІ СЛУХАЛИ:  Про умови оплати праці  начальника відділу  освіти,
культури ,молоді та спорту Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Шаповалов О.М, селищний голова .Питання обговорювалося
на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Зауважень,  заперечень  не
надходило. 
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 26 додається

ХХVІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  будівництва  «  Нове
будівництво  спортивного  майданчика  для  міні  -  футболу  із  штучним
покриттям по  вул.  Шевченка,160   у  с.Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області»
Доповідач:  Шаповалов  О.М,  селищний  голова  .Зведений  кошторисний
розрахунок складає 1917,113 тис грн..
                                 Проведено поіменне голосування.



                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 27 додається

Різне.

Депутат селищної ради Крижановська В.В. запропонувала вивчити питання
щодо  виплати  коштів  для  відрядження  депутатам  .  Внесла  пропозицію
проводити засідання постійних комісій  за декілька днів раніше від  сесійних
засідань.

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

       Селищний голова Шаповалов О.М. оголосив  ХL  сесію селищної ради
восьмого скликання закритою.

/Лунає Державний Гімн України/

Селищний голова                                   Олександр ШАПОВАЛОВ

Тетяна Білозор



СПИСОК

депутатів, присутніх  на  сороковій сесії

  Воскресенської селищної ради восьмого скликання

20 грудня 2019 року

№з/п  П.І.Б депутата № виборчого округу

1 Горюшкін Олександр Михайлович 3

2 Трофіменко Наталія Іванівна 5



3 Безбожний Леонід Миколайович 6

4 Горецький Анатолій Ілліч 7

5 Єргаєва Світлана Валеріївна 8

6 Затварницька Тетяна Костянтинівна  9

7 Орлов Микола Якович 10

8 Цопа Павло Онисимович 11

9 Антинескул Володимир Михайлович 12

10 Черновол Ганна Степанівна 13

11  Черновол Валентина Іванівна 14

12 Гарізан Юлія Валеріївна 16

13 Шаповаленко Лариса Миколаївна 17

14 Яслик Володимир Михайлович 18

15 Бень Олег Миколайович 20

16 Білозор Тетяна Петрівна 21

17  Мельник Людмила Євгенівна 22

18 Булкін Сергій Сергійович 25

19 Крижановська Віра Василівна 26

 ______________________________________________________________
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