
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

П Р О Т О К О Л 
 

15 грудня 2020 року № 2            ІІ 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 – 26(список присутніх додається) 

   Відсутні – 0 

 

Перед початком роботи ІІ позачергової сесії депутат Сивопляс Ольга 

Вікторівна повідомила про створення депутатської фракції Політичної партії                                      

« ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ» 

 

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, 

затвердженого рішенням ІІ сесії селищної ради № 1 від 13.01.2017 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 другої 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 ІІ позачергової сесії  селищної ради 

головуючий вносить пропозицію про обрання лічильної комісії  процедурним 

рішенням у складі 3-х 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. 

 

Склад секретаріату затверджено в кількості 2-х депутатів Сивопляс Ольга 

Вікторівна  та Фільтанович Наталія Олександрівна. 

 

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  повідомила про результати голосування: 

 за -26 депутатів +1 селищний голова депутатів, 

 проти -0,  

 утрималися-0. 

 не голосували-0 

 

До  порядку  денного  включено такі  питання:      
                                                                   
1.Про постійні комісії  Воскресенської селищної ради. Про затвердження 

Положення про постійні комісії  Воскресенської селищної ради          

Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова 

2.Про затвердження Регламенту Воскресенської селищної ради восьмого 

скликання.                                                                                                            

Доповідач: Шаповалов О.М, селищний голова 

3.Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради №14 від 

11.09.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів ради, 

загальної чисельності апарату та її виконавчих органів».                      

Доповідач: Шаповалов О.М.,селищний голова 

4.Про утворення лічильної комісії для виборів секретаря Воскресенської 

селищної ради.                                                                                               

Доповідач: Шаповалов О.М.,селищний голова 

5.Про обрання секретаря Воскресенської селищної ради.                         

Доповідач: Шаповалов О.М.,селищний голова 



6.Про затвердження заступника селищного голови.                                   

Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова 

7.Про затвердження керуючого справами( секретаря) виконавчого 

комітету.                                                                                                             

Доповідач: Шаповалов О.М.,селищний голова 

8.Про умови оплати праці Воскресенського селищного голови на 2021 рік.                                                                                                                          

Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради 

9.Про утворення виконавчого комітету Воскресенської селищної ради, 

визначення його чисельності та затвердження персонального складу.      

Доповідач: Шаповалов О.М.,селищний голова 

10.Про створення фінансового відділу Воскресенської селищної ради, 

затвердження Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів щодо 

його державної реєстрації.                                                                                         

Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів 

11. Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2020 

рік.                                                                                                                       

Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділ фінансів 

12.Про забезпечення виконання бюджетів Грейгівської та Михайло-

Ларинської сільських рад до завершення бюджетного періоду.      

Доповідач: Черненко Н.Й.,головний бухгалтер селищної ради 

13. Про прийняття юридичних осіб закладів освіти та закріпленого майна, 

що знаходиться на території Воскресенської територіальної громади зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району 

до комунальної власності Воскресенської селищної ради.                                                                                                                         

Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу освіти, культури,молоді та спорту 

 

І СЛУХАЛИ: Про постійні комісії Воскресенської селищної ради. Про 

затвердження Положення про постійні комісії Воскресенської селищної 

ради                                                                                                                       

Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова доповів присутнім про те, що 

депутати надали свої  письмові пропозиції щодо складу постійних комісій. 

Враховуючи ці пропозиції селищний голова запропонував  склад постійних 

комісій Воскресенської селищної ради,а саме: 

1. постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-

економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово-

комунального господарства: 

голова комісії - Пильо Юрій Михайлович 

члени комісії:   Хроленко Сергій Олександрович 

                           Десяцька Тетяна Іванівна 



                          Садова Тетяна Йосипівна 

                          Трофіменко Наталія Іванівна 

                          Варфоломеєва Аліна Сергіївна 

                          Філанов Сергій Іванович 

 

2.постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, раціонального 

використання земель та екології: 

голова комісії- Печериця Євген Вікторович 

члени комісії:  Моторний Микола Миколайович 

                          Єрмолова Вікторія Миколаївна 

                          Дунак Іван Дмитрович 

                          Ксенжик Ірина Дмитрівна 

                          Білячак Марія Василівна 

 

3.постійна комісія з питань регуляторної політики, прав людини, законності, 

корупції, депутатської діяльності, етики: 

       голова комісії - Сорока Любов Михайлівна 

       члени комісії:   Моторний Микита Сергійович 

                                  Храмов Олександр Петрович 

                                  Голуб Олександр Михайлович 

                                  Білозор Тетяна Петрівна 

                                  Шаланич Ярослав Михайлович 

                                  Терлецький Віталій Віталійович 

 

4. постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, 

материнства та дитинства, освіти, культури, молоді та спорту:                                                                                     

         голова комісії: Сивопляс Ольга Вікторівна  

         члени комісії:  Фільтанович Наталія Олександрівна  

                                   Смирнова Ольга Анатоліївна  

                                   Луцик Марія Анатоліївна  

                                   Цопа Павло Онисимович 

                                   Крижановська Віра Василівна . 

 

Депутат Десяцька Т.І. поцікавилася питанням щодо порядку затвердження 

голів постійних комісій . 

Депутат Білозор Т.П. надала відповідь на запитання , а саме, що відповідно 

до статті 47 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» 

постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і 

членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною 

комісією. 

Депутат Садова Т.Й. запропонувала проводити голосування за кожну 

комісію окремо. Цю пропозицію  не підтримали. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування: 



«за»-12 

«проти»-12 

«утрималися»-3 

«не голосували»- 

        Рішення не прийнято. 

 

Воскресенський селищний голова Шаповалов О.М. оголошує перерву на  30 

хвилин. 

В перерві депутати ще раз обговорили склад комісій та кандидатури голів 

постійних комісій. 

Після перерви селищний голова пропонує провести повторне відкрите 

поіменне голосування за  склад постійних комісій , а саме: 

 

1. постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-

економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово-

комунального господарства: 

голова комісії - Пильо Юрій Михайлович 

члени комісії: Хроленко Сергій Олександрович 

                         Десяцька Тетяна Іванівна 

                         Садова Тетяна Йосипівна 

                         Трофіменко Наталія Іванівна 

                          Варфоломеєва Аліна Сергіївна 

                          Філанов Сергій Іванович 

                          Терлецький Віталій Віталійович 

 

2.постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, раціонального 

використання земель та екології: 

голова комісії- Моторний Микола Миколайович 

члени комісії: Печериця Євген Вікторович  

                         Єрмолова Вікторія Миколаївна 

                         Дунак Іван Дмитрович 

                         Ксенжик Ірина Дмитрівна 

                         Білячак Марія Василівна 

 

3.постійна комісія з питань регуляторної політики, прав людини, законності, 

корупції, депутатської діяльності, етики: 

       голова комісії -  Моторний Микита Сергійович 

        члени комісії:  Сорока Любов Михайлівна  

                                 Храмов Олександр Петрович 

                                 Голуб Олександр Михайлович 

                                 Білозор Тетяна Петрівна 

                         

  



4. постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, 

материнства та дитинства, освіти, культури, молоді та спорту:                                                                                                                                                                                                                           

             голова комісії: Сивопляс Ольга Вікторівна  

             члени комісії:   Фільтанович Наталія Олександрівна  

                                        Смирнова Ольга Анатоліївна  

                                        Луцик Марія Анатоліївна  

                                        Цопа Павло Онисимович 

                                        Крижановська Віра Василівна . 

                                     Шаланич Ярослав Михайлович 

 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування: 

«за»-27 

«проти»-0 

«утрималися»-0 

«не голосували»-0 

 

ВИРІШИЛИ: рішення №1 додається. 

 

ІІ СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Воскресенської селищної 

ради восьмого скликання.    

Доповідач: Шаповалов О.М, селищний голова проінформував депутатів про 

те, що для розробки проєкту Регламенту селищної ради працювала робоча 

група з числа депутатів. Всі депутати мали змогу ознайомитися із проєктом в 

електронному вигляді. Зауважень, доповнень не надходило. Головуючий 

запропонував проєкт рішення щодо затвердження Регламенту Воскресенської 

селищної ради. 

Проведено відкрите поіменне голосування.                                                          

Підсумки голосування: 

«за»-27 

«проти»-0 

«утрималися»-0 

«не голосували»-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №2 додається 

Шаповалов О.М., селищний голова сказав, що робоча група з реорганізації не 

спрацювала. 

Депутат Садова Т.Й. сказала про те, що її не запрошували на засідання робочої 

групи з реорганізації. 



ІІІ СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної 

ради №14 від 11.09.2020 року «Про затвердження структури виконавчих 

органів ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів».    

 Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів запропонувала проект 

рішення. Запитань від депутатів не надходило. 

Проведено поіменне голосування.                                                                    

Підсумки голосування: 

«за»-27 

«проти»-0 

«утрималися»-0 

«не голосували»-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №3 додається 

 

ІV СЛУХАЛИ: Про утворення лічильної комісії для виборів секретаря 

Воскресенської селищної ради.                                                                                                

Доповідач: Шаповалов О.М.,селищний голова запропонував утворити 

лічильну комісію для виборів секретаря Воскресенської селищної ради у складі 

3-х депутатів:                                                                                              

Трофіменко Наталія Іванівна                                                                               

Ксенжик Ірина Дмитрівна                                                                                   

Десяцька Тетяна Іванівна.                                                                                      

Заперечень, доповнень не надходило. 

Проведено поіменне голосування.                                                                       

Підсумки голосування: 

«за»-27 

«проти»-0 

«утрималися»-0 

«не голосували»-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №4 додається. 

 

 Лічильна комісія зайняла робоче місццце та розпочала свою роботу. 

 

V СЛУХАЛИ:Про обрання секретаря Воскресенської селищної ради.                         

Доповідач: Шаповалов О.М.,селищний голова наголосив, що секретар 

селищної ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається 

радою з числа її депутатів за пропозицією селищного голови таємним 

голосуванням. 

Селищний голова Шаповалов О.М. запропонував кандидатуру депутата 

Білозор Тетяни Петрівни на посаду секретаря Воскресенської селищної ради. 



Депутат Білозор Тетяна Петрівна самостійно, публічно оголосила про 

конфлікт інтересів та повідомила, що участі у таємному голосуванні 

приймати не буде. 

Лічильна комісія зачитала протоколи №1, №2.                                                   

Проведено таємне голосування.                                                                               

Лічильна комісія зачитала протокол №3 та оголосила результати таємного 

голосування: 

«за»-24 

«проти»-2 

«не голосували»-1( Білозор Т.П.) 

Лічильна комісія свою роботу завершила. 

ВИРІШИЛИ: рішення №5 додається 

 

VІ СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради.      

 Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова сказав про те, що відповідно 

до ст. 10 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування» 

кандидатура на посаду заступника селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради , за пропозицією селищного голови, затверджується 

селищною радою. Запропонував кандидатуру Яськіва Юрія Богдановича, 

який до цього часу працював заступником селищного . 

Яськів Ю.Б. коротко розповів про освіту, яку отримав та трудову діяльність. 

Проведено відкрите поіменне голосування.                                                        

Підсумки голосування:                                                                                                    

«за»-25 

«проти»-1 

«утрималися»-1 

«не голосували»-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №6 додається. 

 

Питання №7 «Про затвердження керуючого справами( секретаря) 

виконавчого комітету», головуючий зняв з порядку денного.        

   

VІІ СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці Воскресенського селищного 

голови на 2021 рікДоповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної 

ради запропонувала проект рішення. 

В обговоренні питання взяли участь: 



Пильо Ю.М., депутат від виборчого округу №1 висловив свою думку про те, що 

треба було розглянути дане питання на засіданні постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, 

інфраструктури та житлово-комунального господарства та запропонував 

зменшити на І квартал преміювання на 50%. 

Шаповалов О.М. сказав, що можна не розглядати на комісії. 

Садова Т.Й, депутат від виборчого округу №4 поцікавилася  сумою заробітної 

плати за 2019 рік. 

Шаповалов О.М. порекомендував переглянути декларацію за 2019 рік або 

написати офіційне звернення. 

Десяцька Т.І., депутат від виборчого округу №1 запропонувала за І квартал 

запланувати меншу премію, потім за результатами роботи збільшити. 

 

Проведено  відкрите поіменне голосування за проект рішення запропонований 

головним бухгалтером селищної ради. 

Підсумки голосування : 

 «за»-15 

«проти»-4 

«утрималися»-7 

«не голосували»-1 

ВИРІШИЛИ: рішення №7 додається. 

 

VІІІ СЛУХАЛИ: Про утворення виконавчого комітету Воскресенської 

селищної ради, визначення його чисельності та затвердження персонального 

складу.  

 Доповідач: Шаповалов О.М.,селищний голова. Відповідно до статті 51 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

утворюється селищною радою на строк її повноважень. Кількісний склад 

виконавчого комітету визначається селищною радою. Персональний склад 

виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією селищного голови. 

Головуючий запропонував склад виконкому. 

В обговоренні питання взяли участь: 

Десяцька Т.І, депутат від виборчого округу № 1 запропонувала кандидатуру 

Смірнова В.М..Поцікавилася питанням чи може бути депутат Шаланич Я.М., як 

начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту ,членом виконкому. 

Шаповалов О.М. сказав що  питання  щодо Шаланича Я.М. вивчається. А щодо 

Смірнова В.М.,то проти такого члена виконкому, тому що будучи депутатом , він 

не відвідував сесії селищної ради. 

 Шаланич Я.М., депутат від виборчого округу №3, не давав згоди на включення 

його до складу виконкому.                                                                                                                                 



Присутні жителі с. Пересадівка запропонували включити до складу  виконкому 

заступника голови ветеранської організації Компанійця В.А. 

Проведено відкрите поіменне голосування.                                                         

Підсумки голосування: 

за»-27 

«проти»-0 

«утрималися»-0 

«не голосували»-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №8 додається. 

 

ІХ СЛУХАЛИ: Про створення фінансового відділу Воскресенської селищної 

ради, затвердження Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів 

щодо його державної реєстрації.         

      Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів повідомила, що проект 

рішення був опублікований на офіційному сайті селищної ради, де всі мали змогу 

ознайомитися. Запропонувала проект рішення. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування.                                                            

Підсумки голосування: 

«за»-26 

«проти»-0 

«утрималися»-0 

«не голосували»-1 

ВИРІШИЛИ: рішення №9 додається 

 

Х СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної 

ради на 2020 рік.                                                                                                                       

Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділ фінансів запропонувала  проект 

рішення.                                                                                                                              

В обговоренні даного питання взяли участь:                                                         

Храмов О.П., депутат від виборчого округу № 2 поцікавився питанням 

виділення коштів на бензин для  косіння трави в с. Калинівка. Чому не 

використали ці кошти?                                                                                                                

Десяцька Т.І.,депутат від виборчого округ №1 поцікавилася питанням чи буде 

преміювання працівникам освіти та чи будуть діткам новорічні подарунки.                                                                                                             

Шаланич Я.М., депутат від виборчого округу №3, начальник відділу ОКМС 

розповів про порядок преміювання.                                                                         

Шаповалов О.М.,селищний голова сказав про те, що депутати минулого 

скликання не підтримали питання щодо внесення змін до бюджету селищної 

ради на 2020 рік, де розглядалося придбання новорічних подарунків. 



Крижановська В.В., депутат від виборчого округу №3, сказала про те, що була 

економія коштів по дитячих садках по харчуванню,яка зі слів керівництва 

відділу освіти повинна була перейти на грудень місяць. 

Белев’ят Ю.І.,начальник відділу фінансів наголосила на тому, що 

невикористані кошти залишаються в бюджеті селищної ради. 

Депутати обговорили питання щодо придбання новорічних подарунків. 

    Проведено відкрите поіменне голосування.                                                                   

Підсумки голосування: 

«за»-24 

«проти»-0 

«утрималися»-2 

«не голосували»-1 

ВИРІШИЛИ: рішення №10 додається 

 

ХІ СЛУХАЛИ: Про забезпечення виконання бюджетів Грейгівської та 

Михайло-Ларинської сільських рад до завершення бюджетного періоду.      

Доповідач: Черненко Н.Й.,головний бухгалтер селищної ради запропонувала 

проект рішення. Запитань, зауважень не надходило. 

     Проведено відкрите поіменне голосування.                                                                         

Підсумки голосування: 

«за»-26 

«проти»-0 

«утрималися»-0 

«не голосували»-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №11 додається 

ХІІ СЛУХАЛИ: Про прийняття юридичних осіб закладів освіти та 

закріпленого майна, що знаходиться на території Воскресенської 

територіальної громади зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Вітовського району до комунальної власності Воскресенської 

селищної   ради                                                                                                                       

Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу освіти, культури,молоді та спорту 

зачитав проект рішення з даного питання. Запитань, зауважень, доповнень не 

надходило. 

    Проведено відкрите поіменне голосування.                                                                        

Підсумки голосування: 

за»-26 

«проти»-0 

«утрималися»-0 

«не голосували»-0 



ВИРІШИЛИ: рішення №12 додається 

 

Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр Михайлович 

повідомив, що порядок   денний  ІІ позачергової сесії селищної ради  восьмого 

скликання вичерпано. Звернувшись до депутатів, запитав, чи є зауваження до 

порядку ведення сесії. 

       Селищний голова Шаповалов Олександр Михайлович оголосив  ІІ 

позачергову сесію  сесію селищної ради восьмого скликання закритою. 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

Селищний голова                                                    Олександр ШАПОВАЛОВ 
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