
 

  

Перелік 

рішень, прийнятих на восьмій позачерговій сесії  

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання 

25 травня 2021 року 

 № 

п/п 

Зміст рішення № рішення, 

дата 

сторінка 

1 Про рішення VІІ позачергової сесій Воскресенської 

селищної ради, які не набрали законної чинності 

№ 1 

25.05.2021 

 

2 Скасування рішення Воскресенської селищної ради 

від 14.05.2021року №56 «Про надання дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, згідно додатку.» 

№2 

25.05.2021 

 

3 Про скасування рішення №7 ІІ позачергової сесії від 

15.12.2020 року «Про умови оплати праці 

Воскресенського селищного голови на 2021 рік» 

№3 

25.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Про внесення змін і доповнень до Регламенту 

Воскресенської селищної ради 8 скликання, 

затвердженого рішенням Воскресенської селищної 

ради від 15.12.2020 року №2 

№4 

25.05.2021 

 

5 Про стан дотримання землекористувачами 

цільового призначення земельних ділянок на 

території Воскресенської селищної ради 

№5 

25.05.2021 

 

6 Про звернення секретаря Воскресенської селищної 

ради до Миколаївської обласної прокуратури 

України щодо порушення порядку формування 

тарифів на теплову енергію 

№6 

25.05.2021 

 

 

Секретар селищної ради                                                Тетяна БІЛОЗОР 

 

 



 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

П Р О Т О К О Л 

25 травня 2021 року № 8                    VІІІ позачергова сесія  селищної ради 

смт Воскресенське                               восьмого скликання    

                                                         

                          Місце проведення - мала зала  приміщення Будинку культури 

                                                                               початок засідання-19.30 

                                                                               закінчення засідання-22.10 

   Всього  обрано  депутатів - 26 

   Присутні  на  сесії – 23 ( список присутніх додається) 

   Відсутні – 3                                                                                                                                        

   ( Трофіменко Н.І, Луцик М.А., Голуб О.М.,.) 

 

Запрошені: 

Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

Манжула Л.А-  керуюча справами( секретаря) виконавчого комітету; 

Сакун О.В., начальник юридичного відділу селищної ради 

Белев’ят Ю.І.,в.о. начальника фінансового відділу 

Зябко С.В., начальник відділу соціального захисту населення 

 

 

Список присутніх додається. 

   

Головуючий: Білозор Т.П., секретар Воскресенської селищної ради 

          Відповідно до частини третьої статті 50 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. 

Секретар селищної ради запитала чи є в кого які пропозиції  щодо початку 

роботи сесії. 



Надійшла пропозиція-розпочати роботу сесії. 

 

   Секретар селищної ради Білозор Тетяна Петрівна вносить пропозицію 

про відкриття  восьмої позачергової сесії селищної ради восьмого скликання. 

                / Лунає Державний Гімн України/ 

                   Для забезпечення роботи VІІІ позачергової сесії  селищної ради 

головуюча вносить пропозицію про обрання лічильної комісії  у складі                 

3 депутатів, а саме: Десяцьку Тетяну Іванівну, Печерицю Євгена Вікторовича 

та Терлецького Віталія Віталійовича для здійснення підрахунку голосів, 

зокрема при прийняття   рішень відкритим поіменним голосуванням. Селищна 

рада затверджує склад лічильної комісії. 

Запитала чи є інші пропозиції. Пропозицій не надходило. 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування- одноголосно.( лічильна комісія зайняла робоче місце). 

 

Головуюча пропонує обрати секретаріат у складі 2 чоловік: Фільтанович 

Наталію Олександрівну та Сивопляс Ольгу Вікторівну 

Запитала чи є інші пропозиції. Пропозицій не надходило. 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування- одноголосно. 

 

Секретар селищної ради Білозор Т.П. наголосила на тому, що в зв'язку з 

ситуацією, яка склалася щодо порушення вимог Закону « Про доступ до 

публічної інформації», а саме : неоприлюднення рішень сесії селищної ради, 

які були прийняті 14.05.2021 року, виникла необхідність у проведенні 

позачергової сесії, на розгляд якої заплановано  2 питання. Перше питання, яке 

потребує прийняття колегіального рішення це: питання щодо підписання 

рішень сесії від 14.05.2021 року. Друге-це скасування рішення №56 від 

14.05.2021 року, як такого, що помилково включено та розглянуто на 

попередній сесії селищної ради. 

Але, враховуючи результати обговорення питань на спільному засіданні 

постійних комісій депутати внесли пропозиції доповнити порядок денний 

питаннями: 

1.Про рішення VІІ позачергової сесії Воскресенської селищної ради, які не 

набрали законної сили. 

2.Про скасування рішення №7 ІІ позачергової сесії від 15.12.2020 року « Про 

умови оплати праці Воскресенського селищного голови на 2021 рік» 



3.Про внесення змін до рішення №7 ІІ позачергової сесії від 15.12.2020 року                                 

« Про умови оплати праці Воскресенського селищного голови на 2021 рік» 

 

Печериця Є.В. депутат селищної ради запропонував включити в порядок 

денний сесії питання, які були розглянуті на сесії 14.05.2021 року, але не 

набрали чинності(п 42.1 статті 42 « рішення ради нормативно- правового 

характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо 

органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих 

актів у дію»), а саме: 

1 Про внесення змін і доповнень до Регламенту Воскресенської селищної ради 

8 скликання, затвердженного рішенням Воскресенської селищної ради 8  

скликання. 

2.Про звернення селищного голови до Миколаївської обласної прокуратури 

України щодо порушення порядку формування тарифів на теплову енергію. 

3.По стан дотримання землекористувачами цільового призначення земельних 

ділянок на території Воскресенської селищної ради. 

 

Секретар селищної ради Білозор Т.П. запропонувала затвердити порядок 

денний 8 позачергової сесії 8 скликання із змінами, а саме: 

      1.Про надання доручення секретарю селищної ради на підписання рішень 

сесії селищної ради, прийнятих на засіданні, що відбулося 14.05.2021 року. 

Доповідач: Сакун О.В, начальник юридичного відділу 

   2.Про рішення VІІ позачергової сесії Воскресенської селищної ради, які не 

набрали законної чинності. 

Доповідач: Білозор Т.П.,секретар селищної ради 

   3.Про скасування рішення Воскресенської селищної ради від 14.05.2021 

року №56 « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, згідно додатку». 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради 

   4.Про скасування рішення №7 ІІ позачергової сесії від 15.12.2020 року                        

« Про умови оплати праці Воскресенського селищного голови на 2021 рік» 

Доповідач: Десяцька Т.І., заступник селищного голови з питань фінансів, 

бюджету, планування, соціально- економічного розвитку, інвестицій, 

інфраструктури та житлово- комунального господарства. 

  5.Про внесення змін до рішення №7 ІІ позачергової сесії від 15.12.2020 року                                 

« Про умови оплати праці Воскресенського селищного голови на 2021 рік» 

Доповідач: Десяцька Т.І., заступник селищного голови з питань фінансів, 

бюджету, планування, соціально- економічного розвитку, інвестицій, 

інфраструктури та житлово- комунального господарства 

  6. Про внесення змін і доповнень до Регламенту Воскресенської селищної 

ради 8 скликання, затвердженного рішенням Воскресенської селищної ради 8  

скликання. 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради 

 



   7. Про звернення селищного голови до Миколаївської обласної прокуратури 

України щодо порушення порядку формування тарифів на теплову енергію. 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради 

  8. По стан дотримання землекористувачами цільового призначення 

земельних ділянок на території Воскресенської селищної ради. 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради 

 

Депутати затвердили порядок денний сесії відкритим поіменним 

голосуванням. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

 

І СЛУХАЛИ: Про надання доручення секретарю селищної ради на 

підписання рішень сесії селищної ради, прийнятих на засіданні, що 

відбулося 14.05.2021 

Доповідач: Сакун О.В., начальник юридичного відділу селищної ради 

Дане питання обговорювалося депутатами на спільному засіданні постійних 

комісій селищної ради. Враховуючи результати обговорення проведено 

відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

ІІ СЛУХАЛИ: Про рішення VІІ позачергової сесії Воскресенської 

селищної ради, які не набрали законної чинності 

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

проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на спільному засіданні постійних 

комісій селищної ради. 

Микола Моторний, депутат селищної ради вніс пропозицію: виключити з 

проєкту рішення п.1 «вважати такими, що не набрали юридичної чинності 

рішення VІІ позачергової сесії від 14.05.2021 року» 

Проведено відкрите поіменне голосування за запропонований секретарем 

селищної ради проєкт рішення. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ : рішення не прийнято 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за проєкт рішення зі змінами, 

запропонований Моторним М. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №1 додається 

 

ІІІ СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Воскресенської селищної ради 

від 14.05.2021 року №56 «Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, згідно додатку. 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради 

Секретар селищної ради Білозор Т.П. на спільному засіданні постійних комісій 

селищної ради проінформувала депутатів про необхідність розгляду даного 

питання, а саме: порядок внесення  в порядок денний сьомої позачергової сесії 

селищної ради даного питання. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 2 додається 

 

ІV СЛУХАЛИ: Про скасування рішення №7 ІІ позачергової сесії від 

15.12.2020 року «Про умови оплати праці селищного голови на 2021 рік» 

Доповідач: Десяцька Т.І., заступник голови постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства. 

На спільному засіданні постійних комісій селищної ради даний проєкт 

рішення був запропонований  Десяцькою Т.І. та підтриманий депутатами для 

включення до порядку денного сесії. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 3 додається 

 

 

V СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення №7 ІІ позачергової сесії від 

15.12.2020 року «Про умови оплати праці Воскресенського селищного 

голови на 2021 рік» 

Доповідач: Десяцька Т.І., заступник голови постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства. 

Питання обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради . 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки  відкритого голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

VІ СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до Регламенту 

Воскресенської селищної ради 8 скликання, затвердженого рішенням 

Воскресенської селищної ради від 15.12.2020 року №2 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради. Дане питання було 

розглянуто на сьомій позачерговій сесії селищної ради 8 скликання та 

прийнято відповідне рішення. Але в зв’язку з тим що не набрало чинності, 

депутати включили до порядку денного сесії для прийняття рішення, його 

підписання та оприлюднення, відповідно до вимог чинного законодавства. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 



Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №4 додається 

 

VІІ СЛУХАЛИ: Про звернення селищного голови до Миколаївської 

обласної прокуратури України щодо порушення порядку формування 

тарифів на теплову енергію. 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради. Дане питання було 

розглянуто на сьомій позачерговій сесії селищної ради 8 скликання та 

прийнято відповідне рішення. Але в зв’язку з тим що не набрало чинності, 

депутати включили до порядку денного сесії для прийняття рішення, його 

підписання та оприлюднення, відповідно до вимог чинного законодавства. 

Моторний Микола запропонував слова «селищного голови» замінити на слово 

« секретаря  селищної ради» 

Проведено відкрите поіменне голосування за проєкт рішення зі мінами. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 6 додається 

 

VІІІ СЛУХАЛИ: Про стан дотримання землекористувачами цільового 

призначення земельних ділянок на території Воскресенської селищної 

ради 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради. Дане питання було 

розглянуто на сьомій позачерговій сесії селищної ради 8 скликання та 

прийнято відповідне рішення. Але в зв’язку з тим що не набрало чинності, 

депутати включили до порядку денного сесії для прийняття рішення, його 

підписання та оприлюднення, відповідно до вимог чинного законодавства. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 5 додається 

 

Юрій ПИЛЬО – голова постійної комісії з питань фінансів, бюджете, 

планування, соціально- економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та 

житлово- комунального господарства вніс пропозицію,  внести зміни до 

порядку денного сесії, а саме: включити до розгляду питання « По внесення 

змін до рішення №5  І сесії селищної ради від 08.12.2021 року «Про умови 

оплати праці Воскресенського селищного голови на 2021 рік» 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за внесення змін до порядку 

денного VІІІ позачергової сесії селищної ради. 

Підсумки голосування додаються.  

 

ІХ СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення №5 І сесії селищної ради від 

08.12.2021 року «Про умови оплати праці Воскресенського селищного 

голови на 2021 рік» 

Доповідач: Пильо Ю.М., голова постійної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування, соціально- економічного розвитку, інвестицій, 



інфраструктури та житлово- комунального господарства запропонував проєкт 

рішення, а саме: 

     1.Внести зміни до пункту 3.1 та 3.2 рішення №5 першої сесії селищної ради 

від 08.12.2020 року « Про умови оплати праці Воскресенського селищного 

голови на 2021 рік», виклавши їх в новій редакції: 

«3.1 щоквартальну премію в розмірі до посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг, надбавки за вислугу років, без надбавки за виконання 

особливо важливої роботи, у розмірі, визначеному після звіту перед 

відповідною радою за відповідний період(квартал)»; 

«3.2 щорічні матеріальну  допомогу на оздоровлення при наданні щорічної 

відпуски у розмірі посадового окладу» 

      2.Відділу бухгалтерського обліку та звітності проводити відповідні 

нарахування з дня прийняття рішення. 

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального господарства         

(голова комісії Юрій ПИЛЬО). 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

   

Різне. 

Заслухали Моторного М.М, депутат селищної ради, з приводу звернення до 

правоохоронних органів щодо законності розгляду питання №56 «Про 

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, згідно додатку» 

  Під час обговорення даного питання депутатами  селищної ради  доручили 

Моторному М.М. звернутися до правоохоронних органів з приводу законності 

винесення цього питання на розгляд сесії та включення питання до порядку 

денного. 

 

        Секретар селищної ради Тетяна Білозор повідомила, що порядок   

денний  VІІІ позачергової  сесії селищної ради  восьмого скликання вичерпано. 

Звернувшись до депутатів, запитала, чи є зауваження до порядку ведення сесії. 

       Секретар селищної ради Тетяна Білозор оголосила  VІІІ позачергову  

сесію селищної ради восьмого скликання закритою. 

                              

                                       /Лунає Державний Гімн України/ 

 

Секретар селищної ради                                                   Тетяна БІЛОЗОР 

 

Секретаріат : Фільтанович Н.О., Сивопляс О.В. 


