
                                   

Перелік
рішень, прийнятих на шостій позачерговій сесії 

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання
16 квітня 2021 року

 № п/
п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

1 Про  визначення  Державного  підприємства  «
Агенція  місцевих  доріг  Миколаївської  області»
замовником  будівельних  робіт  по  об’єкту
«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.
Баклана  в  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області»

№ 1
16.04.2021

2 Про визначення Державного підприємства                
« Агенція місцевих доріг Миколаївської області» 
замовником будівельних робіт по об’єкту 
«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 
Михайла Грушевського в с.Пересадівка 
Вітовського району Миколаївської області»

№2
16.04.2021

3 Про  визначення  Державного  підприємства
«  Агенція  місцевих  доріг  Миколаївської  області»
замовником  будівельних  робіт  по  об’єкту
«Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття
перехрестя  вул.Соборна  та  вул.Почтова  в
смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області»

№3
16.04.2021

4 Про звернення депутатів  Воскресенської селищної
ради  до  Президента  України,  Міністерства
розвитку  громад  та  територій  України,  депутата
Верховної Ради України та інших суб’єктів владних
повноважень.

№4
16.04.2021

5 Про  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської
селищної ради на 2021 рік

№5
16.04.2021

Секретар селищної ради                                                   Тетяна БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

П Р О Т О К О Л

16 квітня 2021 року № 6                        VІ позачергова сесія  селищної ради
смт Воскресенське                                  восьмого скликання   
                                                        
                          Місце проведення - мала зала  приміщення Будинку культури
                                                                               початок засідання-16.30
                                                                               закінчення засідання-17.15
   Всього  обрано  депутатів - 25
   Присутні  на  сесії – 14 ( список присутніх додається)
   Відсутні – 11 ( Моторний М.С, Хроленко С.О, Печериця Є.В.,                      
   Терлецький В.В., Смирнова О.А., Садова Т.Й., Луцик М.А., Дунак І.Д.,
    Варфоломеєва А.С.,Трофіменко Н.І.,Цопа П.О.)

Запрошені:

Манжула Л.А-  керуюча справами( секретар) виконавчого комітету;
Крикун І.Ф.-  староста с. Михайло-Ларине
Ігнатов О.А.-  староста с-ща Грейгове, сіл Водокачка,Степове та Червоне.
Хроленко І.О.-  староста с.Калинівка
Сакун О.В., начальник юридичного відділу селищної ради
Мельник  Л.Є,  в.о.  начальника  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та  соціально-
економічного розвитку
Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради
Белев’ят Ю.І.,в.о. начальника  фінансового відділу
Бень І.М., староста с.Пересадівка
Шаланич Я.М., начальник відділу ОКМС

  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 №2 від
15.12.2020  року, сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні



бере  участь  більше половини депутатів  від  загального  складу  ради.  Наша
сесія є повноважною

Селищний голова Шаповалов О.М. запитав чи є в кого які пропозиції  щодо
початку роботи сесії.

 Від  присутніх  на  сесії  депутатів  надійшла  пропозиція-  розпочати  роботу
сесії.

   Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр Михайлович 
вносить пропозицію про відкриття шостої позачергової  сесії селищної ради 
восьмого скликання.

                / Лунає Державний Гімн України/

                   Для забезпечення роботи шостої позачергової сесії  селищної ради
головуючий  вносить  пропозицію  про  обрання  лічильної  комісії   у  складі  3
депутатів,  а  саме:  Десяцьку  Тетяну  Іванівну,  Ксенжик  Ірину  Дмитрівну  та
Фільтанович Наталію Олександрівну для здійснення підрахунку голосів, зокрема
при  прийнятті  рішень  відкритим  поіменним  голосуванням.  Селищна  рада
затверджує склад лічильної комісії.

Регламент роботи пленарного засідання:

-доповідь до 15 хв.
-співдоповідь-до 10 хв.
-виступ-до 5 хв.
-відповідь на запитання до 10 хв.
-внесення поправок та виступів з місця- 1 хв.
- для виступів в розділі «Різне»- до 3 хв., 

Всім розданий порядок денний шостої позачергової сесії селищної ради. 

Проведено відкрите поіменне голосування за порядок денний сесії.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
за-14+1
проти-0
утрималися –0
не голосували-0

Депутати перейшли до розгляду питань порядку денного.



1.  СЛУХАЛИ:  Про  визначення  Державного  підприємства  «Агенція
місцевих доріг Миколаївської області» замовником будівельних робіт по
об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Баклана в
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області»

Доповідач:  Мельник  Л.Є,  в.о.  начальника  відділу  ЖКГ,  інвестицій,
соціально-економічного  розвитку  запропонувала  проєкт  рішення.  Питання
обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
за-14+1
проти-0
утрималися-0
не голосували-0
ВИРІШИЛИ: рішення №1 додається

2.  СЛУХАЛИ:  Про  визначення  Державного  підприємства  «Агенція
місцевих доріг Миколаївської області» замовником будівельних робіт по
об’єкту  «Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.  Михайла
Грушевського  в  с.Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської
області»

Доповідач:  Мельник  Л.Є,  в.о.  начальника  відділу  ЖКГ,  інвестицій,
соціально-економічного  розвитку  запропонувала  проєкт  рішення.  Питання
обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
за-14+1
проти-0
утрималися-0
не голосували-0
ВИРІШИЛИ: рішення №2 додається

3.  СЛУХАЛИ:  Про  визначення  Державного  підприємства  «Агенція
місцевих доріг Миколаївської області» замовником будівельних робіт по
об’єкту  «Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  перехрестя
вул. Соборна та вул. Почтова в смт. Воскресенське Вітовського району
Миколаївської області»



Доповідач:  Мельник  Л.Є,  в.о.  начальника  відділу  ЖКГ,  інвестицій,
соціально-економічного  розвитку  запропонувала  проєкт  рішення.  Питання
обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
за-14+1
проти-0
утрималися-0
не голосували-0
ВИРІШИЛИ: рішення №3 додається

4.СЛУХАЛИ:Про звернення депутатів Воскресенської селищної ради до
Президента  України,  Міністерства  розвитку  громад  та  території
України, депутата Верховної Ради України,  та інших суб’єктів владних
повноважень.
Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова зачитав проєкт звернення
депутатів.
Питання  розглядалося  на  спільному засіданні  постійних комісій  селищної
ради. Заперечень, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
за-14+1
проти-0
утрималися-0
не голосували-0
ВИРІШИЛИ: рішення №4 додається

5.СЛУХАЛИ:Про  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської  селищної
територіальної громади на 2021рік.
Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.,  в.о.  начальника  фінансового  відділу
запропонувала проєкт рішення, який розглядався депутатами  на спільному
засіданні постійних комісій селищної ради.
Доповнень, заперечень, зауважень від депутатів не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
за-14+1
проти-0
утрималися-0
не голосували-0
ВИРІШИЛИ: рішення №5 додається



        Селищний голова Шаповалов О.М. повідомив, що порядок   денний
шостої  позачергової   сесії  селищної  ради  восьмого скликання вичерпано.
Звернувшись до депутатів, запитав, чи є зауваження до порядку ведення сесії.
       Селищний голова Шаповалов О.М. оголосив  шосту позачергову  
сесію селищної ради восьмого скликання закритою.
                                /Лунає Державний Гімн України/

Селищний голова                                   Олександр ШАПОВАЛОВ

Тетяна Білозор


