
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я     

 

від 18.06.2021 року                      смт Воскресенське                                 № 78-р 

 

Про скликання IХ 

чергової сесії 

Воскресенської селищної 

ради восьмого скликання 
                           

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42, частини 9 статті 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

З О Б О В’ Я З У Ю: 

 

1. Скликати IХ чергову сесію Воскресенської селищної ради восьмого 

скликання 13 липня 2021 року. 

2. Встановити, що засідання IХ чергової сесії Воскресенської 

селищної ради восьмого скликання відбудеться о 14-00 годині в приміщенні 

Воскресенського будинку культури. 

3. Передбачити винесення на розгляд сесії селищної ради такі 

питання: 

1. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно 

відмінне від земельної ділянки на території Воскресенської селищної ради на 

2022 рік. 

Доповідач: Белев’ят Ю.І., головний спеціаліст фінансового відділу. 

 

2. Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Воскресенської селищної ради на 2022 рік. 

Доповідач: Белев’ят Ю.І., головний спеціаліст фінансового відділу. 

 

3. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 

території Воскресенської селищної ради на 2022 рік. 



Доповідач: Карманова О.Ю., спеціаліст відділу земельних відносин. 

 

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

18.03.2021 «Про затвердження структури виконавчих органів Воскресенської 

селищної ради, загальної чисельності апарату селищної ради та її виконавчих 

органів». 

Доповідач: Белев’ят Ю.І., головний спеціаліст фінансового відділу. 

 

5. Про затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного 

процесу на місцевому рівні Воскресенської селищної ради. 

Доповідач: Цесько О.С., начальник фінансового відділу. 

 

6. Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної  

територіальної громади на 2021 р. 

Доповідач: Белев’ят Ю.І., головний спеціаліст фінансового відділу. 

 

7. Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 

06.03.2018 року №3 «Про створення цільового фонду Воскресенської селищної 

ради». 

Доповідач: Белев’ят Ю.І., головний спеціаліст фінансового відділу. 

 

8. Про затвердження Плану роботи Воскресенської селищної ради, її 

виконавчого комітету та постійних комісій ради на ІІ півріччя 2021 року. 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради. 

 

9. Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг 

Миколаївської області» замовником будівельних робіт по об’єкту «Капітальний 

ремонт дороги по вул. Зоряна в смт. Воскресенське Вітовського району 

Миколаївської області». 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціаль-

но-економічного розвитку. 

 

10. Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг 

Миколаївської області» замовником будівельних робіт по об’єкту «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. Центральна та вул. Почтова в смт. 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області». 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціаль-

но-економічного розвитку. 

 



11. Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг 

Миколаївської області» замовником будівельних робіт по об’єкту Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по пров. Пушкаревського в с. Пересадівка 

Вітовського району Миколаївської області». 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціаль-

но-економічного розвитку. 

 

12. Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг 

Миколаївської області» замовником будівельних робіт по об’єкту «Капітальний 

ремонт дороги (відновлення елементів покриття) по вул. Шевченко на ділянці 

від буд. №40 до буд. №20 в смт. Воскресенське Вітовського району Миколаївсь-

кої області». 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціаль-

но-економічного розвитку. 

 

13. Про затвердження проєкту будівництва «Встановлення автоматичної 

пожежної сигналізації приміщень Грейгівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, с. Грейгове, вул. 14 Гвардійської дивізії, 3, Вітовського району, Мико-

лаївської області». 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціаль-

но-економічного розвитку. 

 

14. Про затвердження проєкту будівництва «Встановлення автоматичної 

пожежної сигналізації приміщень Червонянської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів, с. Червоне, вул. Шкільна, 27, Вітовського району, Миколаївської об-

ласті». 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціаль-

но-економічного розвитку. 

 

15. Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва "Капіталь-

ний ремонт шкільного подвір'я Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Собор-

на, 15 в с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської області". 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціаль-

но-економічного розвитку. 

 

16. Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капіталь-

не будівництво харчоблоку Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Соборна, 15 

в с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської області». 



Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціаль-

но-економічного розвитку. 

 

17. Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капіталь-

ний ремонт даху Калинівської дитячої музичної школи по вул. Свободи, 94 в 

с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської області». 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціаль-

но-економічного розвитку. 

 

18. Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Встанов-

лення автоматичної пожежної сигналізації приміщення Грейгівського будинку 

культури по вул. Івана Богуна буд.72 у селищі Грейгове Миколаївського району 

Миколаївської області». 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціаль-

но-економічного розвитку. 

 

19. Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Вогнегас-

не просочування дерев’яних конструкцій горищних приміщень будівлі 

Грейгівського будинку культури по вул. Івана Богуна буд.72 у селищі Грейгове 

Миколаївського району Миколаївської області». 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціаль-

но-економічного розвитку. 

 

20. Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капіталь-

ний ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова на ділянці від буд. № 127 до 

буд. № 129 в с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської області». 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціаль-

но-економічного розвитку. 

 

21. Земельні питання. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин. 

 

Різне. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова          Олександр  ШАПОВАЛОВ 


