
П Е Р Е Л І К
рішень, прийнятих на засіданні виконавчого комітету

22 грудня  2020 року

№ з/п Зміст  рішення № рішення,
дата

1 Про  схвалення  проєкту  рішення  Воскресенської
селищної  ради  «Про  затвердження  бюджету
Воскресенської селищної  територіальної громади
на 2021»

№ 73
від 22.12.2020

2 Про підготовку та проведення приписки громадян
2004  року  народження  до  призовної  дільниці
Вітовського району Миколаївської області

№ 74
від 22.12.2020

3 Про  переведення садового будинку, що відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок

№ 75
від 22.12.2020

Секретар селищної ради                                                     Тетяна БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ №13

22 грудня 2020 року                                           смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуючий – Олександр ШАПОВАЛОВ
Члени виконкому: Білозор Т.П., Кузьмін В.С., Уманська Л.В.,  Мозгова Ф.Б.  
Компанієць В.А., Яськів Ю.Б., Терлецький В.І., Маламан Н.В.,   Булика Г.М., 
Сиванич Т.Є, Карманова О.Ю.     

Запрошені: 
Черненко Н.Й.- головний бухгалтер селищної ради;
Гаврюк Т.С.- старший інспектор з військового обліку;
Седнєва О.В.- інспектор з військового обліку.

 І. СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення Воскресенської селищної
ради  «Про  затвердження  бюджету  Воскресенської  селищної
територіальної громади на 2021 рік»
Доповідач:  Черненко  Н.Й.  -  головний  бухгалтер  селищної  ради
запропонувала  членам виконкому проєкт рішення з даного питання.
В обговоренні питання взяли участь:
Яськів Ю.Б., запропонував підтримати проєкт бюджету на 2021 рік.
Мозгова Ф.Б.,  поцікавилася питанням   щодо скорочення обслуговуючого
персоналу навчальних закладів населених пунктів, що приєдналися, а саме:
село Михайло-Ларине, селища Грейгове, села Степове та Червоне.
Шаповалов  О.М.  довів  до  відома  присутніх  інформацію  про  те,  що
планується  всі  котельні  навчальних  закладів  перевести  на  альтернативне
опалення. Посада кочегара буде непотрібна.
Карманова О.Ю., запитала про можливість передбачення коштів в бюджеті
селищної ради на організацію безкоштовного проходження флюрографічного
обстеження населення громади.
 Шаповалов О.М. сказав що це питання буде розглядатися при внесенні змін
до  бюджету  на  2021  рік.  Розповів  про  те,  що  проведено  земельні  торги,
завдяки яким бюджет буде поповнено на 600 тис.грн. Планується провести
інвентаризацію  земель  по  колишній  Михайло-Ларинській  та  Грейгівській
сільських радах.



                                        Проведено   голосування.
                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 73 додається .

 ІІ. СЛУХАЛИ: Про  підготовку та проведення приписки громадян 2004
року народження до призовної дільниці Вітовського району Миколаївської
області
Доповідач:  Гаврюк  Т.С.,  старший  інспектор  з  військового  обліку
ознайомила членів виконкому  із розпорядженням голови Вітовської районної
державної  адміністрації  від  14.12.2020  року  №  384-р  «Про  підготовку  та
проведення приписки громадян України 2004 року народження до призовної
дільниці Вітовського району Миколаївської області у 2021 році» та зачитала
проєкт рішення.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 74 додається .

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  переведення  садового  будинку,  що  відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок
Доповідач:  Білозор Т.П.,  секретар селищної  ради  ознайомила із  заявою
Маланчука  О.А.  та  поданим  документами  ним  документами  щодо
переведення  садового  будинку,  що  відповідає  державним  будівельним
нормам, у жилий будинок.
Запитань, зауважень не надходило.
                                        Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
  В И Р І Ш И Л И:   рішення  № 75 додається .

Селищний голова                              Олександр ШАПОВАЛОВ

Тетяна БІЛОЗОР


