
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ № 13

28 вересня 2021 року         смт Воскресенське

В засіданні виконавчого  комітету брали участь:
Головуюча – Т.П. Білозор
Члени виконкому:  Манжула  Л.А.,  Хроленко  І.О.,  Бень  І.М.,  Сиванич  Т.Є.,
Цесько О. С., Черненко Н. Й., Зябко С. В., Мельник Л.Є., Белевят В. Л., Кузьмін
В.С., Уманська Л.В., Компанієць В.С.

Запрошені:  Чижовський  І.В.,  Безбожний  Л.М.,  Шкуренко  В.Є.,
Мірошниченко Т.В.

І.  СЛУХАЛИ:  Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомостів селі
Калинівка Вітовського району Миколаївської області.
Доповідач:  Білозор  Т.П.  -  секретар  селищної  ради  ознайомила  із  заявою
Гвоздкова  Сергія  Леонідовича  щодо  присвоєння  окремої  адреси  земельним
ділянкам  у  зв’язку  із  поділом  земельної  ділянки,  що  знаходиться  в  його
власності на дві в селі Калинівка.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 87 додається.

ІІ. СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості.
Доповідач: Білозор Т.П. - секретар селищної ради ознайомила із заявою Олач
Анни  Іванівни  щодо  зміни  поштової  адреси  об’єкту  нерухомості  в  селі
Калинівка у зв’язку з оформленням спадкової справи.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 88 додається.

ІІІ. СЛУХАЛИ:Про присвоєння адреси об’єктам нерухомості в с. Пересадівка
Миколаївського району Миколаївської області.
Доповідач: Білозор Т.П. - секретар селищної ради ознайомила із заявою Чебана
Володимира  Олександровича,  який  є  представником  Заворотного  Семена
Петровича  та  Заворотної  Михайлини  Василівни  щодо  присвоєння  поштової
адреси  об’єктам  нерухомості,  що  є  їх  власністю  та  знаходяться  в  селі
Пересадівка.
Запитань, зауважень не надходило.



Проведено   голосування.
                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 89 додається.

І  V  . СЛУХАЛИ  :  Про встановлення тарифів на теплову енергію, що надається
установам Воскресенської селищної ради.
Доповідач: Білозор Т.П. - секретар селищної ради довела до відома присутніх,
що  установи  Воскресенської  селищної  ради  використовують  різні  види
опалення – газ, електрику, пелети, вугілля. Підкресливши, що велику частину
установ  опалює  ТОВ  «Дикий  Сад  ЛТД»  пелетами,  керівництво  якого
звернулося  до  виконавчого  комітету  за  затвердженням  тарифу  на  теплову
енергію для установ Воскресенської селищної  ради.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 90 додається.

V  .  СЛУХАЛИ  :  Про  затвердження  тарифів  на  послуги  з  централізованого
водопостачання та норм споживання води по ЖКП «Калина».
Доповідач: Білозор Т.П. - секретар селищної ради довела до відома присутніх,
що затвердження нових тарифів на воду викликане великим навантаженням на
селищний  бюджет  через  постійне  відшкодування  різниці  в  тарифах.  Це
стосується як і ЖКП «Калина» так і Воскресенського селищного комбінату по
наданню комунальних послуг.
Виступив директор ЖКП «Калина» Чижовський І. В., який пояснив, що ціни на
електрику піднялися,  розмір мінімальної заробітної плати піднявся,  а тарифи
залишилися на місці.  Підприємство без кінця потребує коштів на погашення
різниці в тарифах.
Член  виконкому  Уманська  Л.В.  підтримала  проект  рішення  виконкому,  але
зазначила,  що  якби  не  затягували  так  довго  з  підвищенням  тарифів,  а
періодично потроху піднімали, то зараз не мали б такого великого стрибка в
ціні.
Член виконкому Терлецький В.І. підтримав проект рішення та зауважив, що це
в умовах сьогодення - неминучість, а вода людям потрібна постійно.
 Члени виконкому обговорили ціну та прийшли до висновку, що ціна на воду в
громаді повинна бути однаковою для всіх населених пунктів.
Проведено голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 91 додається.

VI  .  СЛУХАЛИ  :  Про  затвердження  тарифів  на  послуги  з  централізованого
водопостачання  та  норм  споживання  води  по  Воскресенському  селищному
комбінату по наданню комунальних послуг.
Доповідач: Білозор Т.П. - секретар селищної ради.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 92 додається.



VII  .  СЛУХАЛИ  :  Про  визначення  уповноваженої особи для  здійснення
контролю за цільовим використанням державних допомог сім’ям з дітьми.
Доповідач: Зябко  С.В.  –  начальник  відділу  соціального  захисту  населення
довів до відома присутніх інформацію про те, що з метою здійснення контролю
за  цільовим  використанням  державних  допомог  необхідно  визначити
уповноважених осіб та ознайомив з кандидатурами на уповноважених осіб.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 93 додається.

VII  І.  СЛУХАЛИ  :  Про  затвердження  Порядку  видачі  довідок  виконавчим
комітетом Воскресенської селищної ради.
Доповідач:  Сиванич  Т.Є.  –  начальник  відділу  «ЦНАП»,  довела  до  відома
присутніх,  що  з  метою  упорядкування  видачі  довідок  в  Воскресенській
селищній  раді  необхідно  затвердити  відповідний  Порядок  та  ознайомила
присутніх з ним.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 94 додається.

І  X  .  СЛУХАЛИ  :  Про  затвердження Порядку складання  актів  про  фактичне
проживання/не  проживання  громадян  на  території  Воскресенської  селищної
ради.
Доповідач:  Сиванич  Т.Є.  –  начальник  відділу  «ЦНАП»  ,  довела  до  відома
присутніх,  що  з  метою  упорядкування  видачі  довідок  в  Воскресенській
селищній раді необхідно затвердити відповідний Порядок складання актів про
фактичне місце проживання/не проживання громадян та ознайомила присутніх
з ним.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 95 додається.

X  . СЛУХАЛИ  :  Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області.
Доповідач: Білозор Т.П. - секретар селищної ради ознайомила із заявою Теслі
Зої Федорівни щодо присвоєння окремої адреси земельним ділянкам у зв’язку із
поділом  земельної  ділянки,  що  знаходиться  в  її  власності  на  дві  в  смт
Воскресенське.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 96 додається.

XI  . СЛУХАЛИ  : Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в селі
Червоне Миколаївського району Миколаївської області.



Доповідач:  Білозор  Т.П.  -  секретар  селищної  ради  ознайомила  із  заявою
Покидька  Віктора  Тарасовича  щодо  присвоєння  окремої  адреси  житловому
будинку разом з  господарськими будівлями та спорудами,  що знаходяться в
його користування в селі Червоне.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 97 додається.

XII  .  СЛУХАЛИ  :  Про  проведення  призову  громадян України  на  строкову
військову службу у жовтні-грудні 2021 року.
Доповідач:  Мірошниченко  Т.В.  –  інспектор  групи  з  військового  обліку
повідомила присутнім про початок проведення призову громадян України на
строкову військову службу у жовтні-грудні 2021 року.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 98 додається.

X  ІІІ.  СЛУХАЛИ  :  Про  затвердження інструкції щодо заповнення  форм
бюджетного запиту до проєкту селищного бюджету на плановий рік та наступні
за плановим два бюджетні періоди. 
Доповідач: Цесько  О.С.  –  начальник  фінансового  відділу   проінформувала
присутніх, що з метою запровадження організаційних заходів проекту бюджету
Воскресенської  селищної  ради  необхідно  затвердити  Інструкцію  щодо
заповнення  форм  бюджетного  запиту  до  проекту  селищного  бюджету  на
плановий  рік  та  наступні  за  плановим  два  наступні  періоди.  Ознайомила  з
Інструкцією.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 99 додається.

X  І  V  .  СЛУХАЛИ  :  Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту
бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2022 рік.
Доповідач: Цесько  О.С.  –  начальник  фінансового  відділу  ознайомила
присутніх  з  планом  заходів  складання  проекту  бюджету  Воскресенської
селищної територіальної громади на 2022 рік.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 100 додається.

Секретар селищної ради                 Тетяна БІЛОЗОР

Людмила МАНЖУЛА


