УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 45-36/18
ХХXVІ сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.03.2018 року

с.Волока

«Про затвердження
зведеного кошторису та дефектного акту
на капітальний ремонт фасаду Валякузьминської ЗОШ»
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні, та враховуючи рішення сесії № 02-35/18 ХХXV сесії VІІ скликання Волоківської
сільської ради від 16.02.2018 року про затвердження плану соціально-економічного
розвитку Волоківської ОТГ на 2018 рік та заслухавши інформацію Волоківського
сільського голови Глопіни В.І. , та директора Валякузьминської ЗОШ Паламар С.Д. про
необхідність проведення капітального
ремонту
фасаду Валякузьминської ЗОШ,
Глибоцького району, Чернівецької області сесія Волоківської сільської ради :
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити
зведений кошторисний розрахунок та дефектний акт
на
проведення робіт по капітальному фасаду Валякузьминської ЗОШ, Глибоцького
району, Чернівецької області у сумі 1 423 928 грн.
2. Виділити з місцевого бюджету кошти в сумі – 981 610,66 грн. на виконання
всіх потрібних робіт .
3. Голові Волоківської сільської ради Глопіна В.І. доручити укласти договір на
виконання даних робіт з ліцензійною фірмою на суму 981 610,66 грн.
4. Дозволити провести передоплату у розмірі 30 % .
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову бюджетної комісії
– Олентерюк А.Г.

Сільський голова

Глопіна В.І.

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 46-36/18
ХХXVІ сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.03.2018 року

с.Волока

«Про затвердження
зведеного кошторису та дефектного акту
на капітальний ремонт (благоустрій території)
Волоцького ДНЗ с. Волока »
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні, та враховуючи рішення сесії № 02-35/18 ХХXV сесії VІІ скликання Волоківської
сільської ради від 16.02.2018 року про затвердження плану соціально-економічного
розвитку Волоківської ОТГ на 2018 рік та заслухавши інформацію Волоківського
сільського голови Глопіни В.І. , та завідуючої Волоцького ДНЗ Єпурє С.В. про
необхідність проведення капітального ремонту тротуару Волоцького ДНЗ, с. Волока,
Глибоцького району, Чернівецької області сесія Волоківської сільської ради :
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити
зведений кошторисний розрахунок та дефектний акт
на
проведення робіт по капітальному фасаду проведення капітального ремонту
тротуару Волоцького ДНЗ, с. Волока, Глибоцького району, Чернівецької
області у сумі 349 999,38 грн.
2. Виділити з місцевого бюджету кошти в сумі – 343 702,49 грн. на виконання
всіх потрібних робіт .
3. Голові Волоківської сільської ради Глопіна В.І. доручити укласти договір на
виконання даних робіт з ліцензійною фірмою на суму 343 702,49 грн.
4. Дозволити провести передоплату у розмірі 30 % .
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову бюджетної комісії
– Олентерюк А.Г.

Сільський голова

Глопіна В.І.

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 47-36/18
ХХXVІ сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.03.2018 року

с.Волока

Про внесення змін до рішення сесії
Волоківської сільської ради
№213-34/17 від 22 грудня 2017 року
«Про сільський бюджет на 2018 рік»
Керуючись п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та п. 7
ст. 23 Бюджетного Кодексу України, Волоківська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в додаток №2 до рішення 33 сесії сільської ради 7 скликання від 22
грудня 2017 року №213-34/17 «Про сільський бюджет на 2018 рік» згідно з
додатком №1 до цього рішення.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову Глопіна В.І.
Сільський голова

В.Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 48-36/18
ХХXVІ сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.03.2018 року

с.Волока

Про затвердження звіту про
виконання бюджету Волоківської
сільської ради за 2017 рік
Керуючись підпунктом 1 пункту а статті 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», та пункту 4 статті 80 Бюджетного
кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію про виконання
сільського бюджету за 2017 рік, Волоківська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2017 рік по
доходах в обсязі 29974,6 тис. грн., у тому числі загального фонду –
27008,8 тис. грн., спеціального фонду – 2965,8 тис. грн.;
по видатках в обсязі 29347,6 тис. грн., у тому числі загального фонду –
22145,4 тис. грн., спеціального фонду – 7202,2 тис. грн. (Звіт додається.)
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову
Глопіна В.І.
Сільський голова

В.Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 49-36/18
ХХXVІ сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.03.2018 року

с.Волока

Про затвердження актів
виконаних робіт
Заслухавши інформацію голови сільської ради - Глопіни В.І. та
старости с. Валя Кузьмина - Джуряка О.К., керуючись ст.26, 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
звернення громадян» ВИРІШИЛА:
1. Затвердити АКТ виконаних робіт (очистки сільських доріг від снігу)
у с. Волока та Грушівка, Глибоцького р-ну, Чернівецької обл. всього
відпрацьованого часу 18 год. 00 хв. (копія акту додається).
2. Затвердити АКТ виконаних робіт (очистки сільських доріг від снігу)
у с. Валя Кузьмина, Глибоцького р-ну, Чернівецької обл. всього
відпрацьованого часу 55 год. 00 хв. (копія акту додається).
3. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну
комісію
з питань містобудування, будівництва, питань житловокомунального господарства та комунальної власності, земельних відносин та
охорони праці (голова комісії-Пентелейчук В.Г.).

Сільський голова:

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 50-36/18
ХХXVІ сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.03.2018 року

с.Волока

Про надання дозволу на укладення
договору оренди приміщення
Розглянувши заяву ФОП Семенюк Бужор Георгійович, щодо надання
дозволу на оренду нежитлового приміщення а саме споруду автопавіліону,
площею 13,3 м2 розташованого по вул. В.Александрі, 59 с. Волока, для
розміщення магазину, керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та
комунального майна», Постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне
майно та пропорції її розподілу», сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл голові Волоківської сільської ради ОТГ, з 01.04.2018
року на укладення договору оренди приміщення а саме споруду
автопавіліону, площею 13,3 м2 розташованого по вул. В.Александрі, 59 с.
Волока з ФОП Семенюк Бужор Георгійович, для розміщення магазину,
строком на 2 роки з можливістю продовження договору.
2. Встановити розмір місячної орендної плати 5 грн. 65 коп. за 1 м2 згідно
встановлених ставок Волоківською сільською радою з обов’язковим
нарахуванням індексації.
3. Фінансово-економічному управлінню зробити необхідні підрахунки та
надати її для складання договору.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ правового
забезпечення та управління персоналом Волоківської сільської ради ОТГ.

Голова сільської ради

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 51-36/18
ХХXVІ сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.03.2018 року

с.Волока

Про надання щорічної основної
відпустки сільському голові
Заслухавши сільського голову Глопіну В.І. про надання йому щорічної
основної відпустки, відповідно до умов колективного договору, керуючись Законом
України "Про відпустки”, ст. 21 Закону Україна «Про службу в органах місцевого
самоврядування» та Постановою КМУ №268 від 09 березня 2006 року „Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”, ст.26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні” сільська рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати сільському голові Волоківської сільської ради ОТГ Глопіні Валентину
Івановичу щорічну основну відпустку за термін праці 2017 року по 2018
року на 30 календарних днів з 02 квітня 2018 року по 03 травня 2018
року включно.
2. Фінансово-економічному управлінню Волоківської сільської ради здійснити
виплату матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної
заробітної плати та допомогу на покращення соціально-побутових умов в
розмірі середньомісячної заробітної плати згідно рішення № 215-34/17, ХХХІV
сесії VІІ скликання Волоківської сільської ради Від 22.12.2017 року.
3. На вищезазначений період відпустки сільського голови обов’язки сільського
голови покласти на секретаря ради Загарчука Д.І..
4. Діловоду Божеску А.Г. ознайомити з даним рішенням сесії працівників
Волоківської сільської ради.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійна комісія з питань
прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

Сільський голова

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 52-36/18
ХХXVІ сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.03.2018 року

с.Волока

Про виготовлення проектно-кошторисної
документації для будівництва
котельні в ДНЗ с. Валя Кузьмина
Заслухавши інформацію жителів с. Валя Кузьмина та старости с. Валя
Кузьмина - Джуряка О.К., керуючись ст.26, 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про звернення громадян»
сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на збір матеріалів попереднього погодження щодо
розробки проектно-кошторисної документації на можливість
будівництва котельні для опалення ДНЗ с. Валя Кузьмина.
2. Доручити голові сільської ради Глопіні В.І. укласти договір з
підрядною
організацією
для
виготовлення
проектно-кошторисної
документації.
3. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну
комісію
з питань містобудування, будівництва, питань житловокомунального господарства та комунальної власності, земельних відносин та
охорони праці (голова комісії-Пентелейчук В.Г.).

Сільський голова:

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 53-36/18
ХХXVІ сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.03.2018 року

с.Волока

Про скасування тендерної комісії та
призначення відповідальної особи
фахівця здійснення публічних закупівель.

Відповідно до статей 8, 11 Закону України «Про публічні закупівлі»,
наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016
року № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний
комітет або уповноважену особу (осіб)», з метою забезпечення здійснення
публічних закупівель відповідно до вимог чинного законодавства, сільська
рада ВИРІШИЛА:
1. Визначити відповідальною особою за здійснення публічних
закупівель Поповиченко Максима Володимировича.
2. Уповноважити голову Волоківської сільської ради Глопіну В.І.
укласти цивільно-правову угоду з Поповиченко Максима Володимировича
для уповноваження його проведення процедур публічних закупівель згідно із
Законом України «Про публічні закупівлі» у Волоківській сільській раді.
3. Затвердити Положення про уповноважену особу, що додається.
4. Забезпечити отримання уповноваженою особою доступу до
авторизованого електронного майданчика «Prozorro» з метою організації та
проведення процедур в електронній системі публічних закупівель на вебпорталі Уповноваженого органу.
5. Визнати рішення 252-16/16 від 22 серпня 2016 року «Про
створення тендерного комітету, затвердження членів і голови, їх функцій
таправ електронного підпису», як такий, що втратило чинність.
6.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Сільський голова:

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 54-36/18
ХХXVІ сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.03.2018 року

с.Волока

Про затвердження плану зонування
території села Валя Кузьмина
Керуючись пунктом 4 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.18 Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності", заслухавши сільського голову Глопіну В.І. та
старосту села Валя Кузьмина Джуряка О.К., розглянувши містобудівну
документацію "План зонування території села Валя Кузьмина", розроблену
приватним підприємством «РІГА», з метою подальшого розвитку та
конкретизації положень Генерального плану
с. Валя Кузьмина,
впорядкування територій для містобудівних потреб, визначення принципів
планування – просторової організації забудови, червоних ліній та ліній
регулювання забудови, функціонального призначення, режиму та параметрів
забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподілу територій згідно з
будівельними нормами, державними стандартами і правилами, комплексного
використання територій Волоківська сільська рада
ВИРІШИЛА:
4. Затвердити містобудівну документацію "План зонування території
села Валя Кузьмина Глибоцького району Чернівецької області".
5. Доручити сільському старості с. Валя Кузьмина Джуряку О.К.
забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масових
інформації;
6. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію
з питань містобудування, будівництва, питань житлово-комунального
господарства та комунальної власності, земельних відносин та
охорони праці (голова комісії-Пентелейчук В.Г.)
Сільський голова

В.І. Глопіна

