
Перелік
рішень, прийнятих на сорок першій позачерговій сесії 
Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання

06 лютого 2020 року

 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

1 Про затвердження звіту про виконання  селищного
бюджету Воскресенської селищної ради за 2019 рік

№ 1
06.02.2020

2 Про  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської
селищної ради на 2020 рік

№2
06.02.2020

3 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  робочих
проектів  (  Монтаж  автоматичних  пожежних
сигналізацій  та  систем оповіщення про пожежу в
закладах  ЗОШ та ДНЗ селищної ради ) 

№3
06.02.2020

4 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  робочих
проектів  (Вогнезахисне  просочування  дерев’яних
конструкцій горищ будівель ДНЗ  та Калинівської
ЗОШ)

№4
06.02.2020

Секретар селищної ради                                 Тетяна БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

П Р О Т О К О Л

06 лютого 2020 року № 41            ХLІ позачергової сесії  селищної ради
смт Воскресенське                        восьмого скликання   
                                                                         

                                                                                   початок засідання-13.00
закінчення засідання-14.20

   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 16( список присутніх додається)
   Відсутні – 10
Запрошені:
- Белев’ят Ю.І.-начальник відділу фінансів .
- Сакун О.В.-головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
- Кузьмін В.С.- в.о.старости с.Калинівка .
- Мількович В.В., завгосп селищної ради

- Гадомський с.В., начаьник відділу ЖКГ,

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 сорок першої позачергової 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 ХLІ позачергової 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 -16, проти -0, утрималися-0.

До  порядку  денного  включено такі  питання:     
                                                                  
  1.Про  затвердження  звіту  про  виконання  селищного  бюджету
Воскресенської селищної ради за 2019 рік
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради
2.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2020 рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів
3. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  робочих  проектів(  Монтаж
автоматичних пожежних сигналізацій та систем оповіщення про пожежу в
закладах ЗОШ та ДНЗ селищної ради)
Доповідач:  Сакун  О.В.,  головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально- економічного розвитку - юрисконсульт селищної ради
 4.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  робочих  проектів(Вогнезахисне
просочування дерев’яних конструкцій горищ будівель ДНЗ та Калинівської
ЗОШ)
Доповідач:  Сакун  О.В.,  головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально- економічного розвитку - юрисконсульт селищної ради



І.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  селищного
бюджету Воскресенської селищної ради за 2019 рік

Доповідач:  Черненко Н.Й,  головний бухгалтер селищної ради ознайомила
депутатів  із  виконанням  доходної  та  видаткової  частини  бюджету
Воскресенської селищної ради за 2019 рік. Зачитала пояснювальну записку
до звіту про виконання бюджету Воскресенської селищної ради за 2019 рік.
Заперечень, зауважень від депутатів не надходило.

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

ІІ. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної
ради на 2020 рік
Доповідач: Белев’ят  Ю.І,  начальник  відділу  фінансів  запропонувала
проект  рішення  щодо  внесення  змін  до  бюджету  селищної  ради,  а  саме
збільшення  видаткової  частини  спеціального  бюджету  на  загальну  суму
953870 грн «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізовуються за
рахунок  коштів  державного  фонду  регіонального  розвитку».Зауважень,
заперечень не надходило.
                                Проведено  відкрите поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу на виготовлення робочих проектів
( монтаж автоматичних пожежних сигналізацій та систем оповіщення
про пожежу в закладах ЗОШ та ДНЗ селищної ради)
Доповідач:  Сакун  О.В. головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально  -  економічного  розвитку  -  юрисконсульт  селищної  ради
запропонувала  проект  рішення.  Запитань,  доповнень  від  депутатів  не
надходило.
                                  Проведено відкрите поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення робочих проектів
(Вогнезахисне просочування дерев’яних конструкцій горищ будівель ДНЗ
та Калинівської ЗОШ)
Доповідач:. Сакун  О.В. головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально  -  економічного  розвитку  -  юрисконсульт  селищної  ради
запропонувала  проект  рішення.  Запитань,  доповнень  від  депутатів  не
надходило.



                            
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

Різне.

Депутат  селищної  ради  Антинескул  В.М.,с.Калинівка,  доповів  про  те,  що
надходять скарги від жителів села про відсутність маршруту з м.Миколаєва о
20.00.

Депутат  селищної ради Трофіменко Н.І.,  запропонувала звернути увагу на
питання придбання легкового автомобіля для амбулаторій  громади.

Депутат селищної ради Лупол О.М. повідомив про відсутність освітлення на
деяких вуличних ліхтарях.

Депутат  селищної  ради  Гарізан  Ю.В.  поцікавилася  виділенням  коштів  на
придбання памперсів для потребуючих жителі громади.

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

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

/Лунає Державний Гімн України/

Селищний голова                                   Олександр ШАПОВАЛОВ

Тетяна Білозор




	П Р О Т О К О Л

