
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ № 17

21 грудня 2021 року         смт Воскресенське

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

Запрошені: Штоппель Л.О., Кухтик Л.Г., Мірошниченко Т.В.

І. СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення Воскресенської селищної ради
«Про бюджет Воскресенської селищної територіальної громади на 2022 рік». 
Доповідач: Ю.І.  Белев’ят  –  т.в.о.  начальника  фінансового  відділу
запропонувала проект рішення з даного питання.
Мозгова  Ф.Б. поцікавилась  щодо  великого  залишку  освітньої  субвенції  та
розміром освітньої субвенції на 2022 рік.
Белевят  Ю.І. відповіла,  що  станом  на  01.01.2021  року  залишок  освітньої
субвенції  становив  7  206  541  гривень.  Протягом  року  дані  кошти  було
уточнено/розподілено на фінансування об’єкту «Реконструкція Воскресенської
ЗОШ  по  вул.  Горького,  66  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської  області».  Станом  на  сьогоднішню  дату  зазначені  кошти  не
використані, але вони зберігають своє цільове спрямування. Освітня субвенція
на 2022 рік складає 45 000 000 гривень.
Члени виконкому обговорили фінансування заходів на 2022 рік таких Програм
селищної  ради,  як  «Турбота»,  «Питна  вода»,  «Шкільний  автобус»  та  шляхи
наповнення бюджету, внесли пропозиції щодо його виконання.
Проведено голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 114 додається.

I  І.  СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на теплову енергію, що надається
установам Воскресенської селищної ради на 2022 рік. 
Доповідач: Л.Є. Мельник – начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку довела до відома присутніх про звернення ТОВ «Дикий
Сад ЛТД» щодо необхідності затвердження тарифу на теплову енергію на 2022
рік,  що  надається установам  Воскресенської  селищної  ради,  відповідно  до



наданих  розрахунків  (Калькуляція  витрат,  пов’язаних  з  виробництвом  та
постачанням 1Гкал теплової енергії на 2022 рік додається).
Уманська Л.В. запитала про те чим дорожче опалювати?
Мельник  Л.Є. надала  відповідь,  що  відповідно  до  листа  відділу  освіти,
культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради щодо економічного
обґрунтування тарифів на теплову енергію, було проведено порівняння цін по
теплопостачанню (альтернативним опаленням – пелетами) та природньому газу
на прикладі шкіл та дитячих садочків громади. Відповідно до розрахунку, ціна
опалення тепловою енергією дорожче ніж природнім газом. Якщо до тарифу на
природній  газ  та  транспортування  додати  оплату  праці  операторів,
обслуговування газового обладнання, встановлення та введення в експлуатацію
модемів  для  передачі  показників  лічильників,  поточні  ремонти  газового
обладнання  і таке інше, то вартість опалення пелетами вигідніше для бюджету.
Білозор  Т.П.  додала  що  при  опаленні  пелетами  в  закладах  освіти  стало
набагато тепліше та комфортніше.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 115 додається.

II  І. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на приватизацію квартири.
Доповідач: Т.П. Білозор – секретар селищної ради довела до відома  присутніх
про  те,  що  звернулася  громадянка  України  Плющик  Ольга  Миколаївна  за
дозволом на приватизацію квартири в селищу Горохівка Миколаївського району
Миколаївської області  по вул. Миру буд. № 5 кв. 8., яка знаходиться на балансі
Воскресенського селищного комбінату по наданню комунальних послуг,
Ігнатов О.А. запитав про те, яка площа квартири?
Білозор Т.П. відповіла, що площа квартири складає 43,3 квадратних метра.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 116 додається.

І  V  .  СЛУХАЛИ:  Про  організацію  та  проведення  конкурсу  з  визначення
виконавця  послуг  з  вивезення  твердих  побутових  відходів  на  території
населених пунктів Воскресенської селищної ради. 

Доповідач: Л.Є.  Мельник  –  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально-економічного  розвитку  довела  до  відома  присутніх,  що  для
проведення конкурсу необхідно затвердити  Положення про умови проведення
конкурсу  з  визначення  виконавця  послуг  з  вивезення  твердих  побутових
відходів  на  території  населених  пунктів  Воскресенської селищної  ради ,
затвердити  Положення  про  конкурсну  комісію  з  проведення  конкурсу  з
визначення  виконавця  послуг  з  вивезення  твердих  побутових  відходів  на
території  населених  пунктів  Воскресенської селищної  ради,  затвердити
конкурсну документацію щодо надання послуг з вивезення твердих побутових
відходів  на  території  населених  пунктів  Воскресенської селищної  ради,  які
пропонуються до розгляду членами виконкому.



Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 117 додається.

V  .  СЛУХАЛИ:  Про  доцільність  призначення  опікуном  Ковальчук  Катерини
Олександрівни. 
Доповідач: Т.В.  Мірошниченко  –  спеціаліст  відділу  служби у  справах  дітей
проінформувала присутніх, що опікунська рада, детально розглянувши заяву та
додані  до  неї  матеріали,  рекомендує виконавчому  комітету  Воскресенської
селищної  ради  вважати  за  доцільне  призначення  Ковальчук  Катерини
Олександрівни опікуном над Білецькою Анною Романівною.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення № 118 додається.

V  І.  СЛУХАЛИ:  Про  утворення  комісії  з  обстеження  технічного  стану
житлового приміщення (будинку, квартири) 
Доповідач: Л.Є. Мельник – начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного  розвитку  проінформувала  присутніх,  що  комісія  з  обстеження
технічного  стану  житлового  приміщення  (будинку,  квартири)  створюється  з
метою перевірки інформації про наявність та стан житла осіб, які проживають
на території населених пунктів Воскресенської селищної ради, які претендують
на  отримання  матеріальних  допомог  з  бюджетів  різних  рівнів,  в  тому  числі
допомоги  згідно  постанови  Кабінету  Міністрів  України  1  жовтня  2014  року
№505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг». 
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 119 додається.

VI  І. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в селі
Михайло-Ларине Миколаївського району Миколаївської області.
Доповідач: Т.П. Білозор – секретар селищної ради довела до відома присутніх
заяву  громадянина  України Беленок  Василя  Миколайовича  щодо присвоєння
поштової  адреси  житловому  будинку  разом  з  господарськими  будівлями  та
спорудами.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 120 додається.



VII  І.  СЛУХАЛИ:  Про присвоєння  поштової  адреси  об’єктам нерухомості  в
селищу Грейгове Миколаївського району Миколаївської області.
Доповідач: Т.П. Білозор – секретар селищної ради довела до відома присутніх
заяву  громадянки України Бреславської  Оксани Вікторівни  щодо присвоєння
поштової  адреси   житловому  будинку  разом  з  господарськими  будівлями  та
спорудами.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 121 додається.

І  X  . СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості в селі
Степове Миколаївського району Миколаївської області.
Доповідач: Т.П. Білозор – секретар селищної ради довела до відома присутніх
заяву громадянки України Циганок Віри Степанівни щодо присвоєння поштової
адреси житловому будинку разом з господарськими будівлями та спорудами.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення  № 122 додається.

X  . СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому
комітеті Воскресенської селищної ради.
Доповідач: Т.П.  Білозор  –  секретар  селищної  ради  доповіла  присутнім,  що
враховуючи  кадрові  зміни,  що  відбулися  в  апараті  Воскресенської  селищної
ради  та  її  виконавчих  органах, та  необхідністю  внесення  змін  до  рішення
виконавчого комітету від  24.02.2021 р. № 16 «Про створення опікунської ради
та  затвердження  Положення  про  опікунську  раду  при  виконавчому  комітеті
Воскресенської селищної ради», необхідно затвердити склад опікунської ради
при виконавчому комітеті Воскресенської селищної ради  в новій редакції.
Білозор  Т.П.  оголосила,  що  «Відповідно  статті  59-1  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 35 Закону України «Про запобігання
корупції» повідомляю, що при розгляді питання «Про внесення змін до складу
опікунської  ради  при  виконавчому  комітеті  Воскресенської  селищної  ради»,
виникає реальний конфлікт інтересів. Врегулювання конфлікту інтересів буду
здійснювати шляхом неучасті у голосуванні».

Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.
Підсумки голосування: «За»-11, «проти»-0, «утримались»-0, не голосували - 1.
(В  голосуванні  прийняли  участь  11  членів  виконкому,  Білозор  Т.П.  участі  в
голосуванні не брала)

В И Р І Ш И Л И: рішення № 123 додається.
X  І. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконкому селищної ради від
13.08.2021 № 75 «Про затвердження Положення про комісію з питань евакуації
Воскресенської селищної ради».



Доповідач: Л.Є.  Мельник  –  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально-економічного  розвитку проінформувала,  що у зв’язку  з  кадровими
змінами,   необхідно  внести  зміни  до   складу  комісії  з  питань  евакуації
Воскресенської селищної ради.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено   голосування.

                                   Підсумки голосування - одноголосно
В И Р І Ш И Л И: рішення № 124 додається.

Секретар селищної ради                 Тетяна БІЛОЗОР

Людмила МАНЖУЛА


