
                                    

Перелік 

рішень, прийнятих на двадцять першій позачерговій сесії  

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання 

18 листопада 2022 року 

 

 № 

п/п 

Зміст рішення № рішення, 

дата 

сторінка 

1 Про внесення змін до бюджету Воскресенської 

селищної  територіальної громади на 2022 рік 

№ 1 

18.11.2022 

 

2 Про затвердження Положення про проведення 

конкурсу на визначення опорного закладу загальної 

середньої освіти у Воскресенській селищній раді 

№2 

18.11.2022 

 

3 Про затвердження Порядку проведення 

громадського обговорення ( громадських слухань) 

кандидатури старости у Воскресенській селищній 

територіальній громаді 

№3 

18.11.2022 

 

 

4 Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

(гідротехнічні споруди), розташованого на території 

Воскресенської селищної ради 

№4 

18.11.2022 

 

5 Про передачу в оренду земельних ділянок та 

укладання договору оренди СТОВ « Інгульське» 

№5 

18.112022 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                   Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

П Р О Т О К О Л 

 

18 листопада 2022 року № 21          ХХІ позачергова  сесія  селищної ради 

смт Воскресенське                            восьмого скликання    

 

                                                                            приміщення АЗПСМ с.Калинівка 

                                                                            початок засідання-14.00 

                                                                            закінчення засідання-16.30 

   Всього  обрано  депутатів - 26 

   Присутні  на  сесії – 16 ( список присутніх додається) 

   Відсутні – 10 ( Голуб О., Пильо Ю., Пильо В., Храмов О.,Сивопляс О,    

   Печериця Є., Терлецький В., Десяцька Т., Дунак І., Трофіменко Н.) 

 

Запрошені: посадові особи , працівники апарату та виконавчих органів 

Воскресенської селищної ради 

  Головуючий: секретар селищної ради Тетяна Білозор 

          Відповідно до статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Регламенту роботи Воскресенської селищної ради 8 скликання, 

затвердженого рішенням восьмої позачергової сесії селищної ради №4 від 

25.05.2021  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 Тетяна Білозор  запитала чи є в кого які пропозиції  

щодо початку роботи сесії 

Надійшла пропозиція- розпочати роботу сесії. 

   Секретар селищної ради Тетяна Білозор вносить пропозицію про 

відкриття двадцять першої позачергової  сесії селищної ради восьмого 

скликання. 

                / Лунає Державний Гімн України/ 

                  



    Для забезпечення роботи двадцять першої позачергової сесії  селищної ради 

секретар селищної ради вносить пропозицію про обрання лічильної комісії  у 

складі 3-ьох депутатів, а саме: Крижановська Віра Василівна, Луцик Марія 

Анатоліївна, Фільтанович Наталія Олександрівна для здійснення підрахунку 

голосів, зокрема при прийнятті рішень відкритим поіменним голосуванням. 

Інших пропозицій не надходило. Селищна рада затверджує склад лічильної 

комісії. 

Секретар селищної ради Тетяна Білозор запропонувала обрати секретаріат у 

складі 2-ох чоловік Смирнової Ольги Анатоліївни та Орлової Аліни Сергіївни. 

Інших пропозицій не надходило. Проведено голосування. Депутати 

затвердили склад секретаріату. 

Секретар селищної ради Тетяна Білозор ознайомила із регламентом роботи 

пленарного засідання: 

-доповідь до 15 хв. 

-співдоповідь- до 10 хв. 

-виступ- до 5 хв. 

-відповідь на запитання- до 10 хв. 

-внесення поправок в розділі « Різне»- до 3 хв. 

          Депутати затвердили відкритим поіменним голосуванням порядок 

денний двадцять першої позачергової сесії селищної ради (підсумки 

відкритого поіменного голосування додаються). 

При відкритому поіменному голосуванні депутат Садова Тетяна самостійно 

публічного оголосила про конфлікт інтересів. 

До порядку денного включено такі питання: 

     1.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади на 2022 рік. 

Доповідач: Коваленко О.В.,в.о. начальника фінансового відділу 

    2.Про затвердження Положення про проведення конкурсу на визначення 

опорного закладу загальної середньої освіти у Воскресенській селищній раді 

ради. 

Доповідач: Фільтанович Н.О., начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту 

   3.Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення 

(громадських слухань) кандидатури старости у Воскресенській селищній  

територіальній громаді. 

Доповідач: Манжула Л.А., керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету селищної ради 

  4.Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (гідротехнічні 

споруди), розташованого на території Воскресенської селищної ради 



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

5. Про передачу в оренду земельних ділянок та укладання договору оренди 

СТОВ «Інгульське» 

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

 

  Депутати перейшли до розгляду питань порядку денного двадцятої 

позачергової сесії. 

 

1 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідач: Коваленко О.В., в.о начальника фінансового відділу запропонувала 

проєкт рішення 

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 №1 додається 

 

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про проведення конкурсу на 

визначення опорного закладу загальної середньої освіти у Воскресенській 

селищній раді 

Доповідач: Фільтанович Н.О., начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту запропонувала проєкт рішення. 

Дане питання обговорювалося депутатами на спільному засіданні постійних 

комісій селищної ради. Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №2 додається 

 

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку проведення громадського 

обговорення (громадських слухань) кандидатури старости у 

Воскресенській селищній  територіальній громаді. 

Доповідач: Манжула Л.А., керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету селищної ради довела до відома присутніх проєкт рішення селищної 

ради. 

Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій. 

Депутат Луцик М.А. поцікавилася про те чи  ця процедура повинна пройти до 

Нового року . 

Каплій О. запитала в який спосіб секретар буде визначатися з кандидатурою 

старости. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №3 додається 

 



4. СЛУХАЛИ: Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна                          

(гідротехнічні споруди), розташованого на території Воскресенської 

селищної ради 

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

проєкт рішення. 

Питання обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради. Враховуючи результати обговорення, проведено відкрите поіменне 

голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення№4 додається 

 

5.СЛУХАЛИ:Про передачу в оренду земельних ділянок та укладання 

договору оренди СТОВ «Інгульське» 

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

проєкт рішення. 

Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради. Запитань, заперечень, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №5 додається 

 

 

РІЗНЕ. 

 

Фільтанович Н.О., начальник відділу ОКМС звернулася до депутатів з 

пропозицією щодо використання освітньої субвенції, залишок якої складає 1 

млн 200 тис грн. Планують використати на придбання ноутбуків для всіх шкіл. 

Депутат Садова Т. запропонувала провести засідання бюджетної комісії з 

цього питання. 

Депутат Садова Т.Й порушила питання щодо продовження ремонту мосту 

через р.Інгул. 

Секретар селищної ради Тетяна Білозор зачитала колективне звернення 

депутатів до голови Миколаївської ОВА Віталія КІМА щодо  відновлення 

транспортного сполучення через р. Інгул та запропонувала підписати його. 

Депутат Орлова Аліна повідомила про те, щ вона теж також листа надіслала 

до голови ОВА. 

Секретар селищної ради Білозор Т.П. повідомила, що порядок денний 

двадцять першої позачергової сесії селищної ради восьмого скликання 

вичерпано. Звернувшись до депутатів, запитала, чи є зауваження до порядку 

ведення сесії. 

Секретар селищної ради Білозор Т.П. оголосила двадцять першу 

позачергову сесію селищної ради восьмого скликання закритою. 

 

                     /Лунає  Державний Гімн України/ 

 

Секретар селищної ради                                                       Тетяна БІЛОЗОР 



 

 

 

 

 

 

 


