
                                                                                        

Перелік
рішень, прийнятих на третій позачерговій сесії 

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання
23 грудня 2020 року

 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

1 Про  затвердження керуючої справами ( секретаря)
виконавчого комітету селищної ради

№ 1
23.12.2020

2 Про затвердження старости села Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області

№2
23.12.2020

3 Про затвердження старости села Михайло-Ларине
Вітовського району Миколаївської області

№3
23.12.2020

4 Про  затвердження  старости  селища  Грейгове,  сіл
Водокачка,  Степове,  Червоне  Вітовського  району
Миколаївської області

№4
23.12.2020

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

№5
23.12.2020

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

№6
23.12.2020

7 Про  затвердження  звіту  про  виконання  програми
«Розвитку  фізичної  культури  і  спорту  по
Воскресенській селищній раді на 2018-2020 роки»

№7
23.12.2020

8 Про затвердження звіту про  виконання комплексної
програми соціального захисту населення «Турбота»
на 2020 рік

№8
23.12.2020

9 Про  затвердження  звіту  про  виконання  програми
«Питна  вода»  на  2020  рік  на  території
Воскресенської селищної ради

№9
23.12.2020

10 Про  затвердження  звіту  про  виконання  цільової
соціальної програми «Безбар’єрна Воскресенщина»
на 2020 рік

№10
23.12.2020

11 Про  затвердження  звіту  про  виконання  програми
«Стабілізації  та  соціально-  економічного розвитку
території Воскресенської селищної ради  на 2018-
2020 роки»

№11
23.12.2020

12 Про  затвердження  звіту  про  виконання  програми
«Розвитку  житлово-комунального  господарства,

№12
23.12.2020



благоустрою  населених  пунктів  на  території
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки»

13 Про  затвердження  звіту  про  виконання  програми
розвитку культури і духовності по Воскресенській
селищній раді на 2018- 2020 роки

№13
23.12.2020

14 Про  затвердження  звіту  про  виконання  Цільової
програми  захисту  населення  і  територій
Воскресенської  селищної  ради  від  надзвичайних
ситуацій  техногенного  і  природного  характеру,
забезпечення пожежної безпеки 2018-2020 роки

№14
23.12.2020

15 Про  затвердження  структури  виконавчих  органів
Воскресенської  селищної  ради,  загальної
чисельності апарату селищної ради та її виконавчих
органів

№15
23.12.2020

16 Про  затвердження  бюджету  Воскресенської
селищної  територіальної громади на 2021 рік

№16
23.12.2020

17 Про  затвердження програми виплати одноразової
допомоги  дітям-сиротам  і  дітям,  позбавленим
батьківського  піклування,  після  досягнення  18
річного віку на території Воскресенської селищної
ради на 2021 рік

№17
23.12.2020

18 Про  затвердження  Цільової  соціальної  програми
«  Шкільний  автобус»  на  2021-2023  роки  на
території
Воскресенської селищної ради

№18
23.12.2020

19 Про  затвердження програми фінансової підтримки
установ,  громадських  організацій  інвалідів  та
ветеранів  Воскресенської  селищної  ради  на  2021
рік

№19
23.12.2020

20 Про  затвердження  Комплексної  програми
соціального захисту населення «Турбота» на 2021
рік

№20
23.12.2020

21 Про затвердження програми Стабілізації та 
соціально-економічного розвитку території 
Воскресенської селищної ради на 2021-2023 роки

№21
23.12.2020

22 Про затвердження « Цільової програми захисту 
населення і територій Воскресенської селищної 
ради від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, забезпечення пожежної 
безпеки 2021-2023 роки

№22
23.12.2020

23 По  затвердження  програми  «Розвитку  житлово  – №23



комунального господарства, благоустрою населених
пунктів на території Воскресенської селищної ради
на 2021-2023 роки»

23.12.2020

24 Про  затвердження  Цільової  соціальної  програми
«Безбар’єрна Воскресенщина» на 2021 рік

№24
23.12.2020

25 Про  делегування  повноважень  щодо  надання
вторинної  медичної  допомоги  мешканцям
територіальної  громади  Воскресенської  селищної
ради

№25
23.12.2020

26 Про  прийняття  у  комунальну  власність
Воскресенської  селищної  ради  мережі  вуличного
освітлення

№26
23.12.2020

27 Про  затвердження  місця  розташування  земель
садівничих товариств

№27
23.12.2020

28 Про  внесення  змін  та  доповнень  до  додатку
рішення 43 сесії селищної ради №23 від 29.05.2020
«Про надання дозволу АТ «Миколаївобленерго» на
розробку  технічної  документації  з  нормативної
грошової  оцінки  земельних  ділянок,  які
розташовані  в  адміністративних  межах
Воскресенської  селищної  ради  для  розміщення,
будівництва,  експлуатації  та  обслуговування
будівель і  споруд об’єктів передачі електричної та
теплової енергії», виклавши його в новій редакції.

№27
23.12.2020

29 Про  перейменування  Михайло-Ларинської  загаль-
ноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Вітовської
районної  ради  Миколаївської  області  та
затвердження Статуту закладу в новій редакції

№28
23.12.2020

30 Про  перейменування   Грейгівської  загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради
Миколаївської  області  та  затвердження  Статуту
закладу в новій редакції

№30
23.12.2020

31 Про перейменування Степівської загальноосвітньої
школи   І-ІІ  ст.  Вітовської  районної   ради
Миколаївської  області  та  затвердження  Статуту
закладу в новій редакції

№31
23.12.2020

32 Про  перейменування  Червонянської  загально- №32



освітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Вітовської  районної
ради  Миколаївської  області  та  затвердження
Статуту закладу в новій редакції

23.12.2020

33 Про  зміну  засновника,  перейменування  закладів
освіти та затвердження їх статуту у новій редакції

№33
23.12.2020

34 Про  організацію  харчування  учнів  закладів
загальної  середньої  освіти  Воскресенської
селищної ради на 2021 рік

№34
23.12.2020

35 Про встановлення батьківської плати за харчування
дітей в закладах дошкільної освіти Воскресенської
селищної  ради  на  2021  рік  та  звільнення  від
батьківської плати

№35
23.12.2020

Секретар селищної ради                                                   Тетяна БІЛОЗОР

                                         

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА



ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

П Р О Т О К О Л

23 грудня 2020 року № 3              ІІІ позачергова сесія  селищної ради
смт Воскресенське                        восьмого скликання   
                                                        
                          Місце проведення - мала зала  приміщення Будинку культури
                                                                              початок засідання-15.30
                                                                               закінчення засідання-17.30
   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 25( список присутніх додається)
   Відсутні – 1( ЛуцикМ.А.)

Запрошені:

Манжула  Л.А-  кандидат  на  посаду  керуючої  справами(  секретаря)
виконавчого комітету;
Крикун І.Ф.- кандидат на посаду старости с. Михайло-Ларине
Ігнатов  О.А.- кандидат  на  посаду  старости  с-ща  Грейгове,  сіл
Водокачка,Степове та Червоне.
Хроленко І.О.- кандидат на посаду старости с.Калинівка
 

  Головуючий: Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр 
Михайлович.

   Перед  початком роботи  сесії  Шаповалов  О.М.,  селищний голова  надав
слово жителям с.Пересадівка, а саме Яремі І.М., яка висловила думку жителів
населеного пункту щодо призначення старостою Кулина Михайла Івановича.
Також надали слово Кулину І.М., який висловив свою думку щодо розвитку
спорту  на  території  громади та  стосовно  кандидатури на  посаду  старости
села Пересадівка.

       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 №2 від
15.12.2020  року, 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 третьої позачергової  сесії селищної ради 
восьмого скликання.

                / Лунає Державний Гімн України/



Виступив Воскресенський селищний голова Шаповалов О.М. з пропозицією 
затвердити  регламент роботи сесії:

доповідь – до 15 хв

співдоповідь- до 10 хв

виступ- до 5 хв.

                   Для забезпечення роботи ІІІ позачергової сесії  селищної ради 
головуючий вносить пропозицію про обрання лічильної комісії  процедурним
рішенням у складі 3 депутатів:

Крижановська Віра Василівна;

Моторний Микола Миколайович;

Єрмолова Вікторія Миколаївна  для здійснення підрахунку голосів, зокрема 
при прийнятті рішень відкритим поіменним голосуванням.

Селищна рада затверджує склад лічильної комісії.

Шановні депутати   !

Порядок денний пленарного засідання ІІІ позачергової 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  повідомила про результати голосування:

«за» -26 (25 депутатів + селищний голова), «проти» -0, «утрималися»-0

До  порядку  денного  включено такі  питання:                                                
1.Про затвердження керуючої справами( секретаря) виконавчого 
комітету селищної ради.    Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова

2.  Про  затвердження  старости  села  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області.          Доповідач: Шаповалов О.М, селищний голова

3.Про затвердження старости села Михайло-Ларине Вітовського району
Миколаївської області.           Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова

4.Про затвердження старости селища Грейгове, сіл Водокачка, Степове, 
Червоне Вітовського району Миколаївської області.                              
Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова



5.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2020
рік.  Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів

6.Про затвердження звіту про виконання програми «Фінансової 
підтримки установ, громадських організацій інвалідів та ветеранів 
Воскресенської селищної ради на 2020 рік».                                                      
Доповідач: Бурлака Л.М. ,спеціаліст- бухгалтер

7.Про затвердження звіту про виконання  програми «Розвитку фізичної 
культури і спорту по Воскресенській селищній раді на 2018-2020 роки».   
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер

8. Про затвердження звіту про виконання комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» на 2020 рік.                              
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер

9.Про затвердження звіту про виконання програми «Питна вода» на 2020
рік на території Воскресенської селищної ради.                                
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер

10.Про затвердження звіту про виконання цільової соціальної програми 
«Безбар’єрна Воскресенщина» на 2020 рік.                                                  
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер

11.Про затвердження звіту про виконання програми «Стабілізації та 
соціально- економічного розвитку території  Воскресенської селищної 
ради на 2018-2020 роки»                                                                              
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер

12.Про затвердження звіту про виконання програми «Розвитку житлово- 
комунального господарства, благоустрою населених пунктів на території
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки».                                   
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер

13.Про затвердження звіту про виконання програми розвитку культури і 
духовності по Воскресенській селищній раді на 2018-2020 роки.         
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер

14.Про затвердження звіту про виконання Цільової програми захисту 
населення і територій Воскресенської селищної ради від надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної 
безпеки 2018-2020 роки.      Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер

15.Про затвердження структури виконавчих органів Воскресенської 
селищної ради, загальної чисельності апарату селищної ради та її 
виконавчих органів.   Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів 



16.Про затвердження бюджету Воскресенської селищної територіальної 
громади на 2021 рік.   Доповідач: Белев’ят Ю.Ф., начальник відділу фінансів

17.Про затвердження програми виплати одноразової допомоги дітям - 
сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після 
досягнення 18 річного віку на території Воскресенської селищної ради на
2021 рік.                                                                                                             
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер

18.Про затвердження Цільової соціальної програми «Шкільний автобус» 
на 2021-2023 роки на території  Воскресенської селищної ради.    
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер

19.Про затвердження програми фінансової підтримки установ, 
громадських організацій інвалідів та ветеранів Воскресенської селищної 
ради на 2021 рік.                                                                                            
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст-бухгалтер

20.Про затвердження Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на 2021 рік.                                                                   
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер

21.Про затвердження програми Стабілізації та соціально-економічного 
розвитку території  Воскресенської селищної ради на 2021-2023 роки.  
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер 

22.Про затвердження «Цільової програми захисту населення і територій 
Воскресенської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на2021-2023 роки. 
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер

23. Про  затвердження  програми  "  Розвитку  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  населених  пунктів  на  території
Воскресенської  селищної  ради  на  2021-2023  роки.
Доповідач:Бурлака Л.М., спеціаліст-бухгалтер

24.Про затвердження Цільової соціальної програми "Безбар’єрна Воскре 
сенщина " на 2021 рік .                                                             
Доповідач:Бурлака Л.М., спеціаліст-бухгалтер

25.Про  делегування  повноважень  щодо  надання  вторинної  медичної
допомоги мешканцям територіальної громади Воскресенської селищної
ради  .
Доповідач:Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів



26.Про прийняття у комунальну власність Воскресенської селищної 
ради мережі вуличного освітлення .                                                      
Доповідач:Білозор Т.П.,секретар селищної ради

27. Про затвердження місця розташування земель садівничих товариств  
Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради                                        

28. Про внесення змін та доповнень до додатку рішення 43 сесії селищної
ради №23 від 29.05.2020 «Про надання дозволу АТ «Миколаївобленерго»
на  розробку  технічної  документації  з  нормативної  грошової  оцінки
земельних  ділянок,  які  розташовані  в  адміністративних  межах
Воскресенської  селищної  ради  для  розміщення,  будівництва,
експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд  об'єктів  передачі
електричної та теплової енергії», виклавши його в новій редакції .
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради

29.Про перейменування Михайло-Ларинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області та 
затвердження Статуту закладу в новій редакції.                                            
Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу освіти, культури, молоді та 
спорту

30. Про перейменування Грейгівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області та 
затвердження Статуту закладу в новій редакції.                                      
Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу освіти, культури, молоді та 
спорту

31. Про перейменування Степівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 
Вітовської районної ради Миколаївської області та затвердження 
Статуту закладу в новій редакції.                                                              
Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу освіти, культури, молоді та 
спорту

32. Про перейменування Червонянської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області та 
затвердження Статуту закладу в новій редакції.                                               
Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу освіти, культури, молоді та 
спорту

33. Про зміну засновника, перейменування закладів освіти та 
затвердження  їх статутів у новій редакції.                                                      
Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу освіти, культури, молоді та 
спорту



34. Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої 
освіти Воскресенської селищної ради на 2021 рік.                                        
Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу освіти, культури, молоді та 
спорту

35. Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в закладах 
дошкільної освіти Воскресенської селищної ради на 2021 рік та 
звільнення від батьківської плати .                                                              
Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу освіти, культури, молоді та 
спорту

І. СЛУХАЛИ: Про затвердження керуючого справами( секретаря) 
виконавчого комітету селищної ради 

Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова .Відповідно до ст.10 Закону
України « Про службу в органах місцевого самоврядування», прийняття на 
посаду керуючого справами ( секретаря) виконавчого комітету  селищної 
ради здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.

Вніс пропозицію  щодо кандидатури Манжули Людмили Анатоліївни на 
посаду керуючої справами   ( секретаря) виконавчого комітету селищної ради 

Шаповалов О.М. надав слово для виступу  кандидату на посаду керуючої 
справами   ( секретаря) виконавчого комітету селищної ради Манжулі Л.А.

В обговоренні питання взяли участь:
Цопа П.О.,  депутат  від  виборчого  округу  №  1  підтримав  кандидатуру
Манжули Л.А.
Сивопляс  О.В.,  депутат  від  виборчого  округу  №1  теж  підтримала
запропоновану кандидатуру.
Садова  Т.Й.,  депутат  від  виборчого  округу  №  4  поцікавилася  питанням
вільного залишку по Михайло- Ларинській сільській раді.
Манжула  Л.А.-  сказала  що  вільний  залишок  становив,  на  момент
припинення її повноважень,150 тис.грн.
Проведено  відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування :
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-2
«не голосували»-0
 ВИРІШИЛИ:   рішення № 1 додається

ІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження старости села Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області 



Доповідач:  Шаповалов  О.М.,  селищний  голова .  Відповідно  до  ч.1
ст.54  1  Закону України « Про місцеве самоврядування   в Україні», староста
затверджується  селищною радою на  строк  її  повноважень  за  пропозицією
селищного голови. Згідно зі  ст.10 Закону України « Про службу в органах
місцевого  самоврядування»,  прийняття  на  службу  в  органи  місцевого
самоврядування  на  посаду  старости   здійснюється  шляхом  затвердження
відповідною радою.

Депутат  від  виборчого  округу  №2  надали  звернення  від  жителів
с.Калинівка  з  проханням  підтримати  на  посаду  старости  с.Калинівка
Хроленко Ігоря Олександровича (звернення додається).

Шаповалов О.М., селищний голова запропонував кандидатуру Хроленко 
Ігоря Олександровича на посаду старости с.Калинівка  

Депутат  від виборчого округу № 2 Хроленко Сергій Олександрович   
самостійно публічно заявив про конфлікт інтересів.   
Шаповалов О.М. надав слово кандидату на посаду старости с.Калинівка 
Хроленко Ігорю Олександровичу.
Запитань, зауважень від депутатів не надходило.                                 
Проведено  відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування :
 «за»-26
«проти»-0
«утримался»-0
«не голосували»-0
ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження старости села Михайло-Ларине 
Вітовського району Миколаївської області 

Доповідач:  Шаповалов  О.М.,  селищний  голова .  Відповідно  до  ч.1
ст.54  1  Закону України « Про місцеве самоврядування   в Україні», староста
затверджується  селищною радою на  строк  її  повноважень  за  пропозицією
селищного голови. Згідно зі  ст.10 Закону України « Про службу в органах
місцевого  самоврядування»,  прийняття  на  службу  в  органи  місцевого
самоврядування  на  посаду  старости   здійснюється  шляхом  затвердження
відповідною радою.

Шаповалов О.М., селищний голова запропонував кандидатуру Крикун Інни 
Федорівни на посаду старости села Михайло-Ларине .



Шаповалов О.М. надав слово кандидату на посаду старости с. Михайло-
Ларине    Крикун Інні Федорівні .
В обговоренні даного питання взяли участь: 
Єрмолова В.М, депутат від виборчого округу № 1 поцікавилася 
найголовнішими питаннями, які плануються вирішуватися в першу чергу.
Крикун І.Ф. сказала, що  планує зібрати населення села та разом визначити 
першочергові проблеми.
Садова Т.Й., депутат від виборчого округу №4 підтримала кандидатуру 
Крикун І.Ф.
Проведено  відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування :
«за»-22
«проти»-0
«утрималися»-4
«не голосували»-0
 ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV. СЛУХАЛИ: Про затвердження старости селища Грейгове, сіл 
Водокачка, Степове, Червоне Вітовського району Миколаївської області 

Доповідач:  Шаповалов  О.М.,  селищний  голова .  Відповідно  до  ч.1
ст.54  1  Закону України « Про місцеве самоврядування   в Україні», староста
затверджується  селищною радою на  строк  її  повноважень  за  пропозицією
селищного голови. Згідно зі  ст.10 Закону України « Про службу в органах
місцевого  самоврядування»,  прийняття  на  службу  в  органи  місцевого
самоврядування  на  посаду  старости   здійснюється  шляхом  затвердження
відповідною радою.

Шаповалов О.М., селищний голова запропонував кандидатуру Ігнатова 
Олександра Анатолійовича на посаду старости селища Грейгове, сіл 
Водокачка, Степове, Червоне.

Шаповалов О.М. надав слово кандидату на посаду старости  селища 
Грейгове,  сіл Водокачка, Степове, Червоне Ігнатову Олександру 
Анатолійовичу.
Олександр Анатолійович розповів про свою трудову діяльність та вказав на
пріоритетні завдання-це водопостачання та благоустрій.
В обговоренні даного питання взяли участь: 
Садова  Т.Й.,  депутат  від  виборчого  округу  №4  поцікавилася  шляхами
вирішення проблеми водопостачання в населених пунктах.
Варфоломеєва А.С., депутат від виборчого округу№ 3 поставила запитання
щодо транспортного сполучення с.Водокачка.
Ігнатов О.А надав відповіді на запитання.
Інших запитань не надходило
Проведено  відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування :



«за»-23
«проти»-0
«утрималися»-3
«не голосували»-0
ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної 
ради на 2020 рік

Доповідач: Белев’ят Ю.І, начальник відділу фінансів запропонувала проєкт
рішення про внесення змін до бюджету селищної ради на 2020 рік. Питання
обговорювалося на спільному засіданні постійної комісії з питань фінансів,
бюджету,  планування,  соціально-економічного  розвитку,  інвестицій,
інфраструктури та житлово- комунального господарства. Запитань, зауважень
від депутатів не надходило.

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-23
«проти»-0
«утримались»-0
«не голосували»-3
ВИРІШИЛИ: рішення № 5 додається.

VІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  програми
«Фінансової  підтримки  установ,  громадських  організацій  інвалідів  та
ветеранів Воскресенської селищної ради на 2020 рік»

Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст  -  бухгалтер  запропонувала  проєкт
рішення  щодо затвердження  звіту  про  виконання  програми
«Фінансової  підтримки  установ,  громадських  організацій  інвалідів  та
ветеранів  Воскресенської  селищної  ради  на  2020  рік».  Питання
обговорювалося на  засіданні постійної комісії з питань фінансів, бюджету,
планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та
житлово- комунального господарства.  Запитань, зауважень від депутатів не
надходило.

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-25
«проти»-0
«утрималися»-0
« не голосували»-1
ВИРІШИЛИ: рішення №6 додається.



VІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  програми
«Розвитку фізичної культури і спорту по Воскресенській селищній раді
на 2018-2020 роки»

Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст  -  бухгалтер  запропонувала  проєкт
рішення  щодо затвердження  звіту  про  виконання  програми  «Розвитку
фізичної культури і спорту по Воскресенській селищній раді на 2018-2020
роки».  Питання  обговорювалося  на   засіданні  постійної  комісії  з  питань
фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій,
інфраструктури та житлово- комунального господарства. Запитань, зауважень
не надходило.

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-23
«проти»-2
«утрималися»-0
« не голосували»-1
ВИРІШИЛИ: рішення №7 додається.
                          

VІІІ.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту  про виконання комплексної
соціального захисту населення  «Турбота» на 2020 рік

Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст  -  бухгалтер  запропонувала  проєкт
рішення  щодо затвердження  звіту  про  виконання  комплексної  програми
«Турбота». Питання обговорювалося на  засіданні постійної комісії з питань
фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій,
інфраструктури та житлово- комунального господарства. 

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-25
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-1
ВИРІШИЛИ: рішення №8 додається.
                          

ІХ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  програми
«Питна вода» на 2020 рік на території Воскресенської селищної ради.

Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер селищної ради нагадала
депутатам,  що  питання   обговорювалося  на  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Запитань, зауважень не надходило.



Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-25
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-1
ВИРІШИЛИ: рішення №9 додається.

Х  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  цільової
соціальної програми « Безбар’єрна Воскресенщина» на 2020 рік.
Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст  -  бухгалтер  селищної  ради
Запропонувала  проєкт  рішення.  Питання   обговорювалося  на  засіданні
постійних комісій селищної ради. Запитань, зауважень не надходило.

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-26
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-0
ВИРІШИЛИ: рішення №10 додається.

ХІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання     програми
«Стабілізації  та  соціально  -  економічного  розвитку  території
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки»
Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст  -  бухгалтер  селищної  ради.
Запропонувала  проєкт  рішення.  Питання   обговорювалося  на  засіданні
постійних комісій селищної ради. Запитань, зауважень не надходило.

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-25
«проти»-0
«утрималися»-1
«не голосували»-0
ВИРІШИЛИ: рішення №11 додається.

ХІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання     програми
«Розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених
пунктів на території Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки »
Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст  -  бухгалтер  селищної  ради .
Запропонувала  проєкт  рішення.  Питання   обговорювалося  на  засіданні
постійних комісій селищної ради. Запитань, зауважень не надходило.

Проведено відкрите поіменне голосування.



Підсумки голосування:
«за»-25
«проти»-0
«утрималися»-1
«не голосували»-0
ВИРІШИЛИ: рішення №12 додається.

ХІІІ  СЛУХАЛИ:  Про затвердження звіту  про виконання    програми
Розвитку  культури  і  духовності  по  Воскресенської  селищної  ради  на
2018-2020 роки 
Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст  -  бухгалтер  селищної  ради .
Запропонувала  проєкт  рішення.  Питання   обговорювалося  на  засіданні
постійних комісії селищної ради. Запитань, зауважень не надходило.

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-25
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-1
ВИРІШИЛИ: рішення №13 додається.

ХІV СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання   Цільової
програми  захисту населення і територій Воскресенської селищної ради
від  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  характеру,
забезпечення пожежної безпеки 2018-2020 роки 
Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст  -  бухгалтер  селищної  ради .
Запропонувала  проєкт  рішення.  Питання   обговорювалося  на  постійних
комісій селищної ради. Запитань, зауважень не надходило.

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-2
ВИРІШИЛИ: рішення №14 додається.

ХV СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  структури  виконавчих  органів
Воскресенської селищної ради, загальної чисельності апарату селищної
ради та її виконавчих органів.
Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.,  начальник  відділу  фінансів.  Питання
обговорювалося на засіданні постійних комісій селищної ради. Нагадала, що
із  запропонованої  структури  виключено  посаду  «секретар  керівника»  та
додано  одиницю у відділ з питань соціального захисту населення.



Виступили: Садова Т.Й.,  депутат від виборчого округу № 4 поцікавилася
питанням  щодо  кількості  працівників  соціального  захисту  по  населених
пунктах громади.

Белев’ят  Ю.І. розповіла  про  те,  що  планується  по  кожному  населеному
пункту по 1 працівнику

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-26
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-0
ВИРІШИЛИ: рішення №15 додається.

ХVІ  СЛУХАЛИ:  Про затвердження  бюджету  Воскресенської  селищної
територіальної громади на 2021 рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів. 

В обговоренні даного питання взяли участь:

Цопа П.О., депутат від виборчого округу №1 розповів присутнім про те, що
система охорони здоров’я недофінансована. Недостатньо виділено коштів для
безкоштовних рецептів. До цього часу знаходили вихід з положення, так для
онкохворих  людей  витрачено:  77  тис.грн  для  жителів  Воскресенське,
Горохівка,  Калинівка,  Пересадівка;  55  тис  грн  для  жителів   колишньої
Грейгівської сільської ради;13.5 тис.грн для жителів села Михайло-Грейгове.
З 01 січня 2021 року треба видавати  ліки.COVID- це хвороба віку. В 2020
році користувалися коштами інших громад. За 2020 рік із 659 чоловік хворих-
480  жителів  по  Воскресенській  громаді.  Звернувся  із  проханням  виділити
кошти на придбання засобів індивідуального захисту, тому що вистачить на
1,5-2 місяці.

Садова Т.Й., депутат від виборчого округу №4 поцікавилася питанням чи є
кошти на пільгові рецепти всім, хто їх потребує.

Крижановська  В.В., депутат  від  виборчого  округу  №  3  висловила  свою
думку  про те, що їх ніколи не вистачає. Розповіла про порядок отримання
безкоштовних рецептів.
 Белев’ят Ю.І.,  повідомила,  що   станом  на  сьогоднішній  день  вистачає
коштів  на безкоштовні  рецепти тільки на 5 місяців.  На протязі  року, при
розгляді  питання  щодо  внесення  змін  до  бюджету,  будуть  додатково
виділятися кошти.
Десяцька Т.І., депутат від виборчого округу № 1 запропонувала зменшити
фонд заробітної плати для вивільнення коштів.



Ксенжик І.Д.,  депутат  від  виборчого округу №2 запропонувала терміново
вирішити питання щодо виділення коштів для хворих.
Шаповалов  О.М.-  висловив  свою  думку  про  те,   що  перш  за  все  треба
контролювати видачу безкоштовних рецептів.
Єрмолова  В.М.,  депутат  від  виборчого  округу  №  1  внесла  пропозицію
затвердити  проєкт  рішення  щодо  прийняття  бюджету  на  2021  рік  та  на
протязі  року  вносити  зміни  до нього,  перед  цим розглянувши питання  на
засіданні  постійної  комісії  з  питань  фінансів,  бюджету,  планування,
соціально-економічного  розвитку,  інвестицій,  інфраструктури  та  житлово-
комунального господарства.
Сивопляс О.В., депутат від виборчого округу №1, наголосила на тому, що в
громаді проживає багато одиноких людей, які потребують допомоги, але не
передбачено жодного  соціального працівника.
Черненко Н.Й,  головний бухгалтер сказала,  що при уточнені  бюджету  на
протязі року будуть розглянуті питання щодо соціальних працівників.
Садова Т.Й., депутат від виборчого округу №4 просила записати в протокол
питання щодо соціальних працівників.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-2
ВИРІШИЛИ: рішення №16 додається.

ХVІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  програми  виплати  одноразової
допомоги дітям- сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування,
після досягнення 18-річного віку на території Воскресенської селищної
ради на 2021 рік.

Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер  запропонувала проєкт 
рішення, який обговорювався на засіданні постійних  комісії селищної ради . 
Зауважень, запитань не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-2
ВИРІШИЛИ: рішення №17 додається.

ХVІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Цільової  соціальної  програми
«Шкільний  автобус»  на  2021-2023  роки  на  території  Воскресенської
селищної ради



Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер.  Питання  обговорювався
на  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.  Зауважень,  запитань  не
надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-2
ВИРІШИЛИ: рішення №18 додається.

ІХ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  програми  фінансової  підтримки
установ, громадських організацій інвалідів та ветеранів Воскресенської
селищної ради на 2021 рік

Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер.  Питання  обговорювався
на  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.  Зауважень,  запитань  не
надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-2
ВИРІШИЛИ: рішення №19 додається.

ХХ СЛУХАЛИ: Про затвердження Комплексної  програми соціального
захисту населення «Турбота» на 2021 рік.

Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер.  Питання  обговорювався
на  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.  Зауважень,  запитань  не
надходило.
ВИСТУПИЛИ: Садова Т.Й., депутат від виборчого округу №4 зауважила 
про необхідність доопрацювання даної програми. Інших запитань, зауважень 
не надходило.

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-3
ВИРІШИЛИ: рішення №20 додається.



ХХІ СЛУХАЛИ: Про затвердження програми Стабілізації та соціально-
економічного розвитку території Воскресенської селищної ради на 2021-
2023 роки.

Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст-  бухгалтер.  Запропонувала  проєкт
рішення,  який    обговорювався  на  засіданні   постійних  комісій  селищної
ради. Зауважень, запитань не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-2
ВИРІШИЛИ: рішення №21 додається.

ХХІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  «Цільової  програми  захисту
населення і територій Воскресенської селищної ради від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної
безпеки 2021-2023 роки»

Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст-  бухгалтер.  Проєкт  рішення
обговорювався  на  засіданні   постійних комісій  селищної  ради.  Зауважень,
запитань не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-2
ВИРІШИЛИ: рішення №22 додається.

ХХІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  програми  «Розвитку  житлово-
комунального господарства, благоустрою населених пунктів на території
Воскресенської селищної ради на 2021-2023 роки»

Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст-бухгалтер.  Проєкт  рішення
обговорювався  на  засіданні   постійних  комісій.  Зауважень,  запитань  не
надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-2
ВИРІШИЛИ: рішення №23 додається.



ХХІV СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Цільової  програми «Безбар’єрна
Воскресенщина» на 2021 рік

Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст-бухгалтер.  Проєкт  рішення
обговорювався  на  засіданні   постійних  комісій.  Зауважень,  запитань  не
надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-2
ВИРІШИЛИ: рішення №24 додається.

ХХV СЛУХАЛИ:  Про  делегування  повноважень  щодо  надання
вторинної  медичної  допомоги  мешканцям  територіальної  громади
Воскресенської селищної ради.

Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів запропоновала проєкт
рішення щодо делегування повноважень щодо надання вторинної медичної
допомоги мешканцям територіальної громади Воскресенської селищної ради.
Даний проєкт обговорювався на засіданні постійних комісій. 

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-22
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-4
ВИРІШИЛИ: рішення №25 додається.

ХХVІ  СЛУХАЛИ:  Про  прийняття  у  комунальну  власність
Воскресенської селищної ради мережі вуличного освітлення.

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради нагадала проєкт рішення
щодо  прийняття  у  комунальну  власність   Воскресенської  селищної  ради
мережі вуличного освітлення. Проєкт обговорювався на засіданні постійних
комісій .

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-23
«проти»-0



«утрималися»-0
«не голосували»-3
ВИРІШИЛИ: рішення №26 додається.

ХХVІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  місця  розташування  земель
садівничих товариств

Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів ради запропонував проєкт рішення щодо розташування
земель садівничих товариств. Питання розглядалося на засіданні постійних
комісій селищної ради. Запитань, зауважень не надходило.

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-23
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-3
ВИРІШИЛИ: рішення №27 додається.

ХХVІІІ СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до додатку рішення
43  сесії  селищної  ради  №23  від  29.05.2020  «  Про  надання  дозволу  АТ
«Миколаївобленерго»  на  розробку  технічної  документації  земельних
ділянок,  які  розташовані  в  адміністративних  межах  Воскресенської
селищної  ради  для  розміщення,  будівництва,  експлуатації  та
обслуговування  будівель  і  споруд  об’єктів  передачі  електричної  та
теплової енергії», виклавши його в новій редакції

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради. Питання розглядалося на
засіданні постійних комісій селищної ради. 

В обговоренні питання взяли участь:
Садова Т.Й, депутат від виборчого округу №4 поцікавилася питанням по ТП
с.Михайло-Ларине
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-23
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-3
ВИРІШИЛИ: рішення №28 додається.



ХХІХ  СЛУХАЛИ:  Про  перейменування  Михайло-Ларинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Вітовської  районної  ради
Миколаївської області та затвердження Статуту закладу в новій редакції

Доповідач:  Шаланич  Я.М.,  начальник  відділу  ОКМС  селищної  ради.
Питання  розглядалося  на  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.
Запитань, зауважень не надходило.

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-2
ВИРІШИЛИ: рішення №29 додається.

ХХХ СЛУХАЛИ: Про перейменування Грейгівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області та 
затвердження Статуту закладу в новій редакції

Доповідач:  Шаланич  Я.М.,  начальник  відділу  ОКМС  селищної  ради.
Питання  розглядалося  на  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-2
ВИРІШИЛИ: рішення №30 додається.

ХХХІ СЛУХАЛИ: Про перейменування Степівської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області та 
затвердження Статуту закладу в новій редакції

Доповідач:  Шаланич  Я.М.,  начальник  відділу  ОКМС  селищної  ради.
Питання розглядалося на засіданні постійних комісій селищної ради. 

Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-23
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-3



ВИРІШИЛИ: рішення №31 додається.

ХХХІІ СЛУХАЛИ: Про перейменування Червонянської  
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вітовської районної ради 
Миколаївської області та затвердження Статуту закладу в новій редакції

Доповідач:  Шаланич  Я.М.,  начальник  відділу  ОКМС  селищної  ради.
Питання розглядалося на засіданні постійних комісій селищної ради. 

Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-23
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-3
ВИРІШИЛИ: рішення №32 додається.

ХХХІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  зміну  засновника,  перейменування  закладів
освіти  та  затвердження  їх  статутів  у  новій  редакції.
Доповідач:  Шаланич  Я.М.,  начальник  відділу  ОКМС  селищної  ради.
Питання  розглядалося  на  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.
Запитань, зауважень не надходило.

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-22
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-4
ВИРІШИЛИ: рішення №33 додається.

ХХХІV СЛУХАЛИ: Про організацію харчування учнів закладів 
загальної середньої освіти Воскресенської селищної ради на 2021 рік

Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу ОКМС селищної ради. 
Питання розглядалося на засіданні постійних комісій селищної ради. 
Запитань, зауважень не надходило.

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-2 Головуючий: Воскресенський селищний голова 
Шаповалов Олександр Михайлович.



ВИРІШИЛИ: рішення №34 додається.

ХХХV СЛУХАЛИ: Про встановлення батьківської плати за харчування 
дітей в закладах дошкільної освіти Воскресенської селищної ради на 
2021 рік та звільнення від батьківської плати

Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу ОКМС селищної ради. 
Питання розглядалося на засіданні постійних комісій селищної ради. 
В обговоренні питання взяли участь:
Крижановська В.В., депутат від виборчого округу № 3 просила на наступну 
сесію підготувати інформацію щодо використання   економії коштів 
батьківської плати по дитячих садках за період  весняного карантину ). 
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування:
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-0
«не голосували»-2
ВИРІШИЛИ: рішення №35додається.
Селищний голова Шаповалов О.М. повідомив, що порядок   денний  ІІІ 
позачергової  сесії селищної ради  восьмого скликання вичерпано. 
Звернувшись до депутатів, запитав, чи є зауваження до порядку ведення сесії.

       Селищний голова Шаповалов О.М. оголосив  ІІІ позачергову  сесію 
селищної ради восьмого скликання закритою.
                                /Лунає Державний Гімн України/
Селищний голова                                   Олександр ШАПОВАЛОВ

Тетяна Білозор


