
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

Спільне засідання
постійних комісій селищної ради

- з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, промисловості,
транспорту , зв’язку та сфери послуг;
-  з  питань регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,
фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та власності;
- з питань житлово - комунального господарства та комунальної власності, питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи;
-з  питань  освіти,  культури,  молоді,  фізкультури  і  спорту,  охорони  здоров’я  та
соціального захисту населення;

П Р О Т О К О Л 

20. 12.2019                                   смт Воскресенське   
                                                          час проведення    -13.00 

                                                         місце проведення: приміщення селищної
ради                

                                                                           
Всього членів комісій -25
Відсутні - 7   (Копилов А.І, Мількат В.М., Смірнов В.М., Луговенко Г.А.., Тхір
П.М., Лисак М.М., Лупол О.М.)

Присутні на засіданні :
1. Горюшкін Олександр Михайлович                                      ЗАПРОШЕНІ:
2.Трофіменко Наталія Іванівна
3. Мельник Людмила Євгенівна                   Шаповалов О.М., селищний голова
4.Черновол Ганна Степанівна
5.Черновол Валентина Іванівна                    Білозор Т.П.,секретар с/ ради
6.Гарізан Юлія Валеріївна                            Белев’ят Ю.І., начальник відділу 
фінансів
7. Безбожний Леонід Миколайович             Сакун О.В.,головний спеціаліст відділу
8.Антинескул Володимир Михайлович      ЖКГ- юрисконсульт селищної ради
9.Горецький Анатолій Ілліч                          Лінінська О.А., начальник відділу
10.Орлов Микола Якович                              земельних відносин
11.Шаповаленко Лариса Миколаївна           Кузьмін В.С., в.о. старости с.Калинівка
12.Булкін Сергій Сергійович                         Бєгліца І.Ф., в.о. старости 
с.Пересадівка
13.Єргаєва Світлана Валеріївна                     Мількович В.В., завгосп с /ради
14.Затварницька Тетяна Костянтинівна
15.Цопа Павло Онисимович
16.Яслик Володимир Михайлович



17.Крижановська Віра Василівна
18. Бень Олег Миколайович

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

Головуючий:  Валентина  Черновол голова  постійної  комісії  з  питань
житлово  -  комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи;

Трофіменко Н.І. сказала депутатам, що кожному із них роздані переліки питань, 
які запропоновано розглянути на спільному засіданні постійних комісій та 
запитала чи є зауваження до питань порядку денного.
Зауважень до порядку денного не надходило.
Депутати  проголосували за порядок денний та прийняли його в цілому.

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.  проінформувала  присутніх  про  зміни,  які
пропонується внести до бюджету селищної ради. Зауважень, заперечень не
надходило. Запропонувала проект рішення.
     Депутати підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів для прийняття відповідного рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 1 додається

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



Доповідач: Белев’ят  Ю.І,  начальник  відділу  фінансів  запропонувала
проект  рішення,  сказала,  що  бюджет  селищної  ради   на  2020  рік  є
збалансованим. 
В обговоренні проєкту бюджету взяли участь:
Гарізан Ю.В. поцікавилася питанням - що входить у поняття «благоустрій»
Белев’ят Ю.І.  сказала що це оплата за вуличне освітлення, оплата  праці
робітників з благоустрою населених пунктів, придбання бензину для косіння
трави та інше.
Бєгліца І.Ф., в.о  старости с. Пересадівка просила  розглянути питання щодо
преміювання працівників з благоустрою.
Шаповалов  О.М.,  селищний  голова  дав  доручення  начальнику  відділу
фінансів ( Белев’ят Ю.І.)вивчити дане питання
Цопа П.О., підтримав ремонт харчоблоку Воскресенської ЗОШ. Поцікавився
питанням  -  чи  передбачаються  кошти  на   розвиток  спорту  на  території
громади.
Черновол  В.І пояснила,  що  на  протязі  року  до  бюджету  селищної  ради
будуть  вноситися  зміни  і  по  факту  будуть  виділятися  кошти  на  участь
спортивних команд громади у змаганнях.
Крижановська В.В. поцікавилася питанням - «що включає в себе програма
« Безбар’єрна Воскресенщина» та повідомила про те, що у Пересадівській
амбулаторії немає пандусу.
Цопа П.О. підтримав питання щодо облаштування пандусу даної амбулаторії
Крижановська В.В поцікавилася  питання надання матеріальної допомоги
демобілізованим воїнам, а саме -12 тис. грн.- це на всіх? 
Черновол В.І. пояснила - на кожного по 2 тис.грн.
Трофіменко Н.І. поцікавилася питання щодо передачі в оренду приміщення
Пересадівської амбулаторії.
Шаповалов  О.М.-  договір  оренди  приміщення  планується  підписати  у
березні- квітні місяці 2020 року
Інших запитань, зауважень не надходило.
       Члени комісії підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів для прийняття відповідного рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 2 додається

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про   затвердження прогнозу  бюджету Воскресенської
селищної ради на 2021-2022 роки
Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.,  начальник  відділу  фінансів ознайомила  із
розділами  прогнозу  бюджету.Запропонувала  проект  рішення.  Запитань,
зауважень, заперечень не надходило.
 Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії для прийняття відповідного рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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
сказала,  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.
   Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії для прийняття відповідного рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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 запропонувала  проект
переліку  об’єктів  оплачуваних суспільно -  громадських робіт  для осіб,  на
яких судом накладене адміністративне стягнення у виді суспільно - корисних
робіт 

на 2020 рік. Заперечень, доповнень не надходило.
    Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття відповідного 
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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  проєкт  рішення.  Зауважень,  пропозицій  не
надходило.
     Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття відповідного 
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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 запропонувала проєкт рішення з даного питання.



Депутати  поцікавилися  питанням  чи  вистачить  коштів,  якщо  ціни  на
продукти харчування зростуть. На що Ганна Степанівна сказала про те, що
при необхідності будуть вноситися зміни до бюджету селищної ради.
Інших запитань , зауважень не надходило.       
           Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести 
на розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття відповідного 
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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  запропонувала  проєкт  рішення.  Запитань,  зауважень  не
надходило.
                Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували 
винести на розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття 
відповідного рішення.
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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.  Зауважень,  доповнень  не
надходило.
                Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували 
винести на розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття 
відповідного рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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.  Запропонувала до уваги
депутатів звіт про  виконання  програми  «  Питна  вода»  на  2019  рік  на
території Воскресенської селищної ради Запитань, доповнень не надходило.
Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття відповідного 
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 10 додається

ХІ СЛУХАЛИ:  Про затвердження програми « Питна вода» на 2020 рік
на території Воскресенськї селищної ради.



Доповідач:  Бурлака Л.М.,  бухгалтер -  спеціаліст.  Запропонувала  проект
програми « Питна вода» на 2020 рік на території  Воскресенськї  селищної
ради.
Черновол  В.І запропонувала  вирішити  питання  щодо  обладнання
свердловини в с.Калинівка на території амбулаторії.
Інших пропозицій, зауважень не надходило.
  Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття відповідного 
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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  запропонувала звіт про
виконання комплексної програми соціального захисту населення « Турбота»
на період до 2020 року  та проект рішення. 
Крижановська  В.В.  зауважила  про  те,  що  треба  було  навести  дані  по
кожному  населеному  пункту  громади  окремо  з  вказаним  П.І.П.  тих  хто
отримував матеріальну допомогу.
Інших доповнень, зауважень не надходило.
  Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття відповідного 
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 12 додається
                       

ХІІІ  СЛУХАЛИ:  Про затвердження комплексної  програми соціального
захисту населення « Турбота» на  2020 рік
Доповідач:  Бурлака Л.М.,  бухгалтер -  спеціаліст.  Запропонувала проект
комплексної програми соціального захисту населення « Турбота» на  2020 рік
Запитань, зауважень, пропозицій щодо даного питання не надходило.
           Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести 
на розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття відповідного 
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 13 додається                        

ХІV СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  цільової
соціальної програми « Безбар’єрна Воскресенщина»
Доповідач:  Бурлака Л.М., бухгалтер - спеціаліст.  Запропонувала звіт про
виконання цільової  соціальної  програми « Безбар’єрна Воскресенщина»  за
2019 рік. Доповнень, зауважень не надходило.



        Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття відповідного 
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 14 додається                       

         ХV СЛУХАЛИ:  Про затвердження цільової соціальної програми
« Безбар’єрна Воскресенщина»
Доповідач:  Бурлака Л.М.,  бухгалтер -  спеціаліст.  Запропонувала проєкт
цільової  соціальної  програми  «  Безбар’єрна  Воскресенщина»  на  2020  рік
Заперечень, доповнень не надходило.
         Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття відповідного 
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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.  Запропонувала звіт про
виконання  програми  «  Фінансової  підтримки   установ,  громадських
організацій інвалідів та ветеранів Воскресенської селищної ради на період до
2020 року» Зауважень, заперечень не надходило.
        Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття відповідного 
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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.  Запропонувала проєкт
програми   «  Фінансової  підтримки   установ,  громадських  організацій
інвалідів та ветеранів Воскресенської селищної ради на  2020 рік».
 Бєгліца  І.Ф,  в.о. старости с.Пересадівка запропонувала вивчити питання
щодо надання одноразової грошової виплати пенсіонерам – ювілярам яким
виповнилося 80 і більше років  ( 85,90,95 і т.д. років)
Інших запитань, заперечень не надходило.
Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття відповідного 
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 17 додається                                     



ХVІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  заходів  на  2020  рік  до  програм
Воскресенської селищної ради
Доповідач: Бурлака Л.М., бухгалтер - спеціаліст. Запропонувала 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»

 В обговоренні даного питання взяли участь:
Цопа  П.О.  сказав  про  те,  у   що  всіх  медичних  установах  громади
заплановані  роботи  щодо  встановлення  пожежної  сигналізації  та
поцікавився чи передбачені ці роботи по установах освіти.
Черновол Г.С. надала відповідні роз’яснення

        Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на
розгляд   депутатів  на  сесії  селищної  ради  для  прийняття  відповідного
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 18 додається                                     

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

Доповідач: Бурлака Л.М., бухгалтер - спеціаліст. Запропонувала проект 
рішення Запитань, заперечень не надходило

        Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на
розгляд   депутатів  на  сесії  селищної  ради  для  прийняття  відповідного
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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.Заперечень зауважень не надходило.

    Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на
розгляд   депутатів  на  сесії  селищної  ради  для  прийняття  відповідного
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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
Запропонувала проєкт рішення .    Заперечень, доповнень не надходило.

      Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на
розгляд   депутатів  на  сесії  селищної  ради  для  прийняття  відповідного
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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
Запропонувала проект рішення. Заперечень ,зауважень не надходило.

      Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на
розгляд   депутатів  на  сесії  селищної  ради  для  прийняття  відповідного
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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
Запропонувала проект рішення.

              Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести
на  розгляд   депутатів  на  сесії  селищної  ради  для  прийняття  відповідного
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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.
Запропонувала проект  Положення  про  порядок  преміювання  та  надання
матеріальних допомог працівникам Воскресенської  селищної ради на 2020
рік 
     В обговоренні даного питання взяли участь:



Гарізан Ю.В. поцікавилася питанням чому в .о. старост  сіл отримують 
премію відповідно до розпорядження селищного голови, а не  відповідно до 
рішення сесії селищної ради і який розмір премії.
Черновол В.І сказала, що немає відповідної статті закону щоб премія їм 
виплачувалася  відповідно до рішення сесії.
Інших зауважень, заперечень, доповнень не надходило.
        Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на
розгляд   депутатів  на  сесії  селищної  ради  для  прийняття  відповідного
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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.
Доповіла  депутатам   що  на  робочій  зустрічі  депутатів  щодо  обговорення
проекту бюджету селищної ради на 2020 рік було запропоновано на 2020 рік
виплачувати премію селищному голові в розмірі 110%, в 2019 році становила
90%.Рішення приймається 1 раз на рік.
В обговоренні даного питання взяли участь:
Гарізан Ю.В. запропонувала на протязі року, при необхідності, змінювати %
премії. Депутати підтримали пропозицію.
Члени  комісії   підтримали  проект  рішення  та  запропонували  винести  на
розгляд   депутатів  на  сесії  селищної  ради  для  прийняття  відповідного
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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 .Запропонував, враховуючи
результати  роботи  начальника  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Черновол Г.С., виплачувати в 2020 році премію в розмірі 110%.



                    Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували
винести  на  розгляд   депутатів  на  сесії  селищної  ради  для  прийняття
відповідного рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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  запропонував  проект
рішення
                                 
Члени  комісії   підтримали  проект  рішення  та  запропонували  винести  на
розгляд   депутатів  на  сесії  селищної  ради  для  прийняття  відповідного
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 27 додається

Голова комісії                                           Валентина Черновол

Протокол вела 
депутат селищної ради                             Людмила Мельник


