
                                                                        
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН
__________________________________________________________

П Р О Т О К О Л

26 вересня   2018 року № 23                       ХХІІІ сесія  селищної ради
      смт Воскресенське                               восьмого скликання   
                                                                           
   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 18
   Відсутні – 8

Присутні:

- в.о.старости с.Пересадівка Бєгліца І.Ф.
- в.о.старости с.Калинівка Кузьмін В.С.
- юрисконсульт селищної ради Сакун О.В.
- начальник  відділу фінансів Белев’ят Ю. І.
- землевпорядник селищної ради Лінінська О.А.
- начальник відділу ЖКГ селищної ради Гадомський С.В. 
- директор ЖКП « Калина» Радченко А.М.

Батьківський  комітет  Калинівської  музичної  школи:  Забара  А.Ю,
Капацина Л.А,Бібірєва А.Є.

    Селищний голова Шаповалов О.М. вносить пропозицію про відкриття
двадцять третьої сесії селищної ради восьмого скликання.

                 Звучить Державний гімн України

  Селищний  голова  вносить  пропозицію  про  обрання  лічильної  комісії  у
складі 1 депутата – Гарізан Ю.В.
Сільська рада затверджує склад лічильної комісії.
Після   обговорення  і   внесення  пропозицій   сільська   рада   затверджує
порядок денний  сесії.



До  порядку  денного  включено наступні  питання: 

1.  Про  затвердження  Плану  роботи  Воскресенської  селищної  ради,  її
виконавчого комітету на ІV квартал 2018 року.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
2.  Про  затвердження  Регламенту   виконавчого  комітетуВоскресенської
селищної ради.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
3. Про затвердження порядку призначення на посаду керівників комунальних
закладів культури Воскресенської селищної ради
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
4. Про затвердження Положення про встановлення розміру плати за навчання
у Калинівській музичній школі( школі естетичного виховання)
Доповідач: Черновол Г.С., начальник відділу ОКМС
5.  Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Положення  про  цільовий  фонд
Воскресенської  селищної  ради,  затвердженого  рішенням  №3  ХV сесії
селищної ради від 06.03.2018 року, виклавши його в новій редакції.
Доповідач:Білозор Т.,секретар селищної ради
6.  Про  делегування  повноважень  на  здійснення  виконання  державних
програм соціального захисту населення до управління соціального захисту
населення Вітовської РДА
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчогоькомітету
7.  Про  прийняття  в  комунальну  власність  нежитлового  об’єкта,  що
розташований  в  смт  Воскресенське,  вул.  Центральна,буд.97  Вітовського
району Миколаївської області
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ 
8. Про передачу в оренду нерухомого майна( « мала зала» Пересадівського
БК)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
9. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проектно-  кошторисної
документації  по  об’єкту    «  Капітальний  ремонт  дороги  (  відновлення
елементів  покриття)  по  вул.  Михайла  Грушевського  в  с.Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
10.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проектно-  кошторисної
документації  по  об’єкту      «  Капітальний  ремонт  дороги(  відновлення
елементів  покриття)  по  вул.  Соборна  в  с.Калинівка  Вітовського  району
Микодаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
11.  Про  затвердження  мікропроекту  «  Встановлення  зупиночних
комплексів»( с.Калинівка)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ



12. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта
будівництва   «Поточний ремонт дорожнього покриття по     вул. Баклана від
№ 26 до № 24 та від № 14 до  № 8-А в с.Калинівка Вітовського району
Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
13. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта
будівництва « Поточний ремонт дорожнього покриття по  вул. Соборна  № 20
до перехрестя вул. Свободи с.Калинівка Вітовського району Миколаївської
області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
14. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта
будівництва    « Поточний ремонт дорожнього покриття по    вул. Свободи
від № 105 до №109 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
15.Про затвердження зведеного  кошторисного розрахунку вартості  об’єкта
будівництва     «Поточний ремонт встановлення септику в Будинку культури
по  вул.  Центральна,62  у  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
16. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта
будівництва   « Поточний ремонт вуличного освітлення по     вул. Поштова
від ТП-20 в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
17. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта
будівництва      « Поточний ремонт вуличного освітлення по вул.  Шевченко
від ТП-20 в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
18. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта
будівництва   « Поточний ремонт вуличного освітлення по вул.  Соборна від
ТП-28 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
19. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта
будівництва    « Поточний ремонт вуличного освітлення по вул.  Соборна від
ТП-29 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
20. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта
будівництва      « Поточний ремонт вуличного освітлення по вул.  Набережна
від ТП-29 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
21. Про затвердження мікропроекту « Нова Українська школа»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
22. Про припинення права постійного користування земельними ділянками
( Затірка О.П,Рудий І.І., Овчаренко Л.Д.)
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин



23.  Про  затвердження  переліку  земельних  ділянок,  права  на  які  буде
виставлено на земельні торги.
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин
24.Про  надання  в  оренду  земельної  ділянки  для  іншого
сільськогосподарського призначення А.01.13    ( Коваль С.М.)
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин
25. Про погодження передачі земельної ділянки для ведення індивідуального
садівництва у власність   ( Бондаренко Л.М.)
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин
26.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення   фермерського  господарства
( Кафтан Т.М.,Кафтан В,Г, Печериця Н.В.)
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин
27.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  надання  у
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку,  господарських  будівель  та  споруд.(  Маркович Л.Д.,Демчук М.Т.,
Яворська Н.В., Чайка І.В., Старікова К.І.,Мартинова В.С.)
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин
28. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
( Кіча В.І.,  Горін Д.Ю,Зеленова Г.Г., Скірко Є.Д.)
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин
29. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
( Бабійчук Г.В,Крепяк В.В.)
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин
30. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
( Крюков С.О.,  Гузик Н.О.)
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин
31. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок з метою передачі в оренду(  АТ «Миколаївобленерго»)
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин
32.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості ) та надання в
оренду  земельної  ділянки  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  (  під  розміщення  току  і  ремонтних  майстерень)  (виробничо-
товарна фірма«Лагуна»)
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин
33. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 8,2042га, яка
надається  в  оренду  гр.  Ковалю  Станіславу  Миколайовичу  для  іншого
сільськогосподарського призначення
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин
34  Про  надання  дозволу  на  розроблення  документації  із  землеустрою
( Бєгліца В.К., Бєгліца Ю.В.,   Багнюк О.В.)
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин



35.  Про  надання  згоди   гр.Бень  А.В.  не  передачу  в  суборенду  земельної
ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин
36.  Про  передачу  в  оренду  гр.  Зайцю  Ярославу  Михайловичу  земельної
ділянки для визнання права власності на житловий будинок
Доповідач: Лінінська О.А.,начальник відділу земельних відносин
37. Про затвердження програми фінансової підтримки установ, громадських
організацій інвалідів і ветеранів Воскресенської селищної ради на період до
2020 року
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
38.  Про  внесення  змін  та  доповнень  до  селищної  програми  «  Розвитку
житлово-  комунального  господарства,  благоустрою на території  населених
пунктів Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки»
Доповідач: Білозор Т.П,секретар селищної ради
39. Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2018 рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник фінансового відділу 

І. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Плану роботи Воскресенської  селищної
ради, її виконавчого комітету на ІV квартал 2018 року
Доповідач: Білозор Тетяна Петрівна, секретар селищної ради запропонувала
проект Плану роботи Воскресенської селищної ради, її виконавчого комітету
на ІV квартал 2018 року. Дане питання розглядалося депутатами селищної
ради  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Доповнень,  зауважень  не
надходило.Запропнувала проект рішення.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
     ВИРІШИЛИ:   рішення № 1додається

ІІ.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Регламенту   виконавчого
комітетуВоскресенської селищної ради.
Доповідач: Білозор Тетяна Петрівна, секретар селищної ради ознайомила із
основними розділами Регламенту виконавчого комітету,який був доведений
до відома депутатів на спільному засідання постійних комісій .
ВИСТУПИЛИ:Трофіменко Н.І,голова постійної комісії з питань регуляторної
політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,  фінансів,
економічної реформи підприємства, приватизації та власності  запропонувала
звернути увагу на пункт 1.6 розділу І щодо перегляду складу виконавчого
комітету селищної ради, для  його ефективної роботи.
Білозор Тетяна Петрівна запропонувала проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається



ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  порядку  призначення  на  посаду
керівників комунальних закладів культури Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  ОКСМ,  селищної  ради
запронувала проект порядку призначення на посаду керівників комунальних
закладів  культури  Воскресенської  селищної  ради.Запитань,  зауважень  від
депутатів селищної ради не надходило, так як дане питання обговорювалося
на спільному засіданні постійних комісій.
                                   Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про встановлення розміру
плати  за  навчання  у  Калинівській  музичній  школі(  школі  естетичного
виховання
     Доповідач: Черновол Г.С., начальник відділу ОКМС, селищної ради.Дане
питання  обговорювалося   депутатами   та  членами  баьтківського  комітету
Калинівської музичної школи на спільному засіданні постійних комісій, але
начальник відділу  ОКМС ще раз  нагадала  присутнім  пункти Положення,
враховуючи результати обговорення ,
                                 проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V.  СЛУХАЛИ:  Внесення  змін  та  доповнень  до  Положення  про  цільовий
фонд Воскресенської селищної ради, затвердженого рішенням №3 ХV сесії
селищної ради від 06.03.2018 року, виклавши його в новій редакції.
       Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради  запропонувала
присутнім проект рішення  про внесення змін та доповнень до Положення
про цільовий фонд Воскресенської селищної ради, затвердженого рішенням
№3 ХV сесії  селищної  ради  від  06.03.2018 року.  Зміни  та  доповнення  до
Положення   були  розглянуті  на  спільному  засіданні  постійних
комісій.Враховуючи рекомендації постійних комісій,
                                  проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається

VІ.  СЛУХАЛИ:  Про делегування  повноважень  на  здійснення  виконання
державних програм соціального захисту населення до управління соціального
захисту населення Вітовської РДА
 Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради  запропонувала  присутнім   прийняти  рішення  щодо делегування
повноважень  на  здійснення  виконання  державних  програм  соціального
захисту населення до управління соціального захисту населення Вітовської
РДА.Питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні  пстійних  комісій.
Зауважень, заперечень не надходило.



                              Проведено поіменне голосування.
                             Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається

VІІ.  СЛУХАЛИ:   Про прийняття  в  комунальну  власність  нежитлового
об’єкта,  що  розташований  в  смт  Воскресенське,  вул.  Центральна,буд.97
Вітовського району Миколаївської області.
  Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  запропонував
прийняти у комунальну власність селищної  ради нежитловий об’єкт ,який
розташований  в  смт  Воскресенське  по  вул.  Центральна  ,97(  приміщення
колишнього  ПОМу).  Проект  рішення  було  запропоновано  депутатам  на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради.Заперечень, доповнень,
зауважень не надходило.
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається

VІІІ. СЛУХАЛИ:  Про передачу в оренду нерухомого майна( « мала зала»
Пересадівського БК)
Доповідач: Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  довів  до  відома
депутатів та присутніх про наміри Громадської організації  « Миколаївська
обласна організація хортингу» взяти в оренду нежилове приіщення «малої
зали» Пересадівського БК для проведення тренувань з хортингу. Враховуючи
результати обговорення депутатами данного питання на спільному засіданні
постійних комісій, запропонував проект рішення.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 8 додається

ІХ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проектно-
кошторисної  документації  по  об’єкту    «  Капітальний  ремонт  дороги
(  відновлення  елементів  покриття)  по  вул.  Михайла  Грушевського  в
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:  Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення,  який  розглядався  на  спільному  засіданні  постійних
комісій.Запитань,заперечень не надходило.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається

Х.СЛУХАЛИ:   Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проектно-
кошторисної  документації  по  об’єкту      «  Капітальний  ремонт дороги
(  відновлення  елементів  покриття)  по  вул.  Соборна  в  с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»



Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ ознайомив із проектом
рішення  щодо надання  дозволу  на  виготовлення  проектно-  кошторисної
документації  по  об’єкту      «  Капітальний  ремонт  дороги
( відновлення елементів покриття) по вул. Соборна в с.Калинівка Вітовського
району Миколаївської області».Запитань у депутатів не виникало.

                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається

ХІ.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  мікропроекту  «Встановлення
зупиночних комплексів» (с.Калинівка)
Доповідач: Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  проінформував
присутніх про реалізацію   даного мікропроекту за рахунок коштів субвенції
з  обласного бюджету місцевим бюджетам,  сума реалізації  складає 563,194
тис.грн.  Питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних
комісій.Запитань, зауважень, заперечень не надходило.
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 11 додається
                               
ХІІ.СЛУХАЛИ:  Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  «Поточний  ремонт  дорожнього
покриття  по  вул.  Баклана  від  № 26  до  №24  та  від  №  14  до  №  8-а  в
с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач:Гадомський С.В. ,  начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення  щодо  затвердження  вищевказаного  зведеного  кошторисного
розрахунку вартості об’єкта будівництва на суму 199,889 тис. грн.
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 12 додається
                               
ХІІІ.СЛУХАЛИ: Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт   дорожньгого
покриття по вул. Соборна №20 до перехрестя вул. Свободи с. Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В. , начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення,  який  був доведений до відома депутатів  на спільному засіданні
постійних  комісій.Зведений  кошторисний  розрахунок  складає-  199,843
тис.грн.
                                Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 13 додається



ХІV.СЛУХАЛИ:  Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  «Поточний  ремонт  дорожнього
покриття по вул. Свободи від №105 до №109 в с. Калинівка Вітовського
району Миколаївської області» 
Доповідач:  Гадомський  С.В. ,  начальник  відділу  ЖКГ  проінформував
депутатів, що вартість зведеного кошторисного розрахунку складає- 149,926
тис. грн Запитань, заперечень, зауважень не надходило.
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 14 додається

ХV.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  зведеного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт  встановлення  септику  в
Будинку  культури  по  вул.  Центральна,62  у  смт  Воскресенське
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ повідомив про вартість
зведеного  кошторисного  розрахунку  об’єкта  будівництва  складає-  195,000
тис.грн.Питання  розглядалося  на  спільному  засіданні   постійних  комісій
селищної ради.Запропонував проект рішення.
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 15 додається

ХVІ.СЛУХАЛИ:  Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості об’єкта будівництва « Поточний ремонт вуличного освітлення
по  вул.  Поштова  від  ТП-20  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення  щодо затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт  вуличного  освітлення  по  вул.
Поштова від ТП-20 в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської
області» на суму 169,99335 тис.грн.. 
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 16 додається

ХVІІ.СЛУХАЛИ: Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості об’єкта будівництва « Поточний ремонт вуличного освітлення
по  вул.  Шевченко  від  ТП-20  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення,  який  було  обговорено  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної  ради. Зведений  кошторисний  розрахунок  об’єкта  будівництва
складає- 134,97754 тис грн.Зауважень, заперечень не надходило.
                               Проведено поіменне голосування.



                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 17додається

ХVІІІ.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  зведеного  кошторисного
розрахунку вартості об’єкта будівництва « Поточний ремонт вуличного
освітлення по вул. Соборна від ТП-28 в с.Калинівка Вітовського району
Миколаївської області» 
Доповідач: Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення.Зведений  кошторисний  розрахунок  складає-  154,46024  тис.грн.
Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій .
                                Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 18 додається

ХІХ.СЛУХАЛИ: Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості об’єкта будівництва « Поточний ремонт вуличного освітлення
по вул. Соборна від ТП-29 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської
області» 
Доповідач: Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення  щодо затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «  Поточний  ремонт  вуличного  освітлення  по  вул.
Соборна від ТП-29 в с.Калинівка  Вітовського району Миколаївської області»
на суму 156,46845 тис.грн..
                                Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 19 додається

ХХ.СЛУХАЛИ:  Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва    «  Поточний  ремонт  вуличного
освітлення по вул. Набережна від ТП-29 в с.Калинівка Вітовського району
Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ запропонував проект
рішення,  який  було  обговорено  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної  ради. Зведений  кошторисний  розрахунок  об’єкта  будівництва
складає- 197,57342 тис грн.Зауважень, заперечень не надходило.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 20 додається

ХХІ.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  мікропроекту  «  Нова  Українська
школа»
Доповідач: Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ   довів  до  відома
присутніх інформацію щодо  можливості реалізації  мікропроекту за рахунок
коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам в сумі 638,51223
тис.грн.Запропонува проект рішення.



                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 21додається

   
 ХХІІ.СЛУХАЛИ:  Про  припинення  права  постійного  користування
земельними ділянками( Затірка О.П,Рудий І.І.,Овчаренко Л.Д.)
Доповідач: Лінінська  О.А,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала  проект  рішення  щодо  припинення  права  постійного
користування земельними ділянками Затірки Олександра Петровича, Рудого
Івана Івановича та Овчаренко Лідії Данилівни, в зв’язку з їх смертю.Питання
розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної ради.
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 22додається

ХХІІІ.СЛУХАЛИ:  Про затвердження переліку земельних ділянок, права
на які буде виставлено на земельні торги
Доповідач: Лінінська О.А, начальник відділу земельних відносин довела до
відома  депутатів  перелік  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення комунальної власності, права на які буде виставлено на торги.
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 23додається

ХХІV.СЛУХАЛИ:  Про надання в  оренду  земельної  ділянки  для  іншого
сільськогосподарського призначення А.01.13( Коваль С.М.)
Доповідач: Лінінська  О.А,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення,який обговорювався депутатами на спільному
засіданні постійних комісій , де депутати запропонували селищному голові,
за  узгодженням із  Коваль  С.М.,в  рамках  чинного  законодавства  ,  укласти
договір соціального партнерства.
Зауважень, заперечень, запитань від депутатів не надходило.
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 24 додається

ХХV.СЛУХАЛИ: Про погодження передачі земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва у власність ( Бондаренко Л.М.)
Доповідач: Лінінська  О.А,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення.Питаня  розглядалося на спільному засіданні
постійних комісій.
                               Проведено поіменне голосування.



                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 25 додається

ХХVІ.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  фермерського
господарства( Кафтан Т.М., Кафтан В.Г, Печериця Н.В.)
Доповідач: Лінінська  О.А,  начальник  відділу  земельних  відносин
повідомила, що питання затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  фермерського  господарства
громадянам  Кафтан  Т.М.,  Кафтан  В.Г,  Печериці  Н.В  розглядалося  на
спільному засіданні постійних комісій
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 26 додається

ХХVІІ.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі(  на
місцевості), надання у власність земельної ділянки для будівництва та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  та  споруд
(  Маркович  Л.Д,  Демчук  М.Т.,  Яворська  Н.В.,  Чайка  І.В.,
Старікова К.І.,Мартинова В.С.)
Доповідач: Лінінська  О.А,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала  проект  рішення,  який доведений  до  відома  депутатів  на
спільному засіданні  постійних комісій.Враховуючи рекомендації  постійних
комісій,
                               проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 27 додається

ХХVІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  (  Кіча  В.І.,  Горін  Д.Ю.,  Зеленова  Г.Г.,
Скірко Є.Д.)
Доповідач: Лінінська  О.А,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала  проект  рішення,  питання  обговорювалося  на  спільному
засіданні постійних комісій. Запитань, заперечень, зауважень від депутатів не
надходило.
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 28 додається

ХХІХ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації із землеустрою ( Бабійчук Г.В., Крепяк В.В)
Доповідач: Лінінська  О.А,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала  проект  рішення,  питання  обговорювалося  на  спільному



засіданні постійних комісій. Запитань, заперечень, зауважень від депутатів не
надходило.
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 29 додається

ХХХ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації із землеустрою ( Крюков С.О, Гузик Н.О.)
Доповідач: Лінінська  О.А,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала  проект  рішення,  питання  обговорювалося  на  спільному
засіданні постійних комісій. Запитань, заперечень, зауважень від депутатів не
надходило.
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 30 додається

ХХХІ.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  з  метою  передачі  в
оренду(АТ «Миколаївобленерго»)
Доповідач: Лінінська О.А, начальник відділу земельних відносин довела до
відома  депутатів  селищної  ради  інформацію  щодо  надання  дозволу  АТ
« Миколаївобленерго» на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних  ділянок  в  оренду  для  обслуговування  об’єктів
енергопостачання.Питання  розглядалося на спільному засіданні  постійних
комісій.
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 31 додається

ХХХІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі(  на
місцевості та надання в оренду земельної ділянки для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва( під розміщення току і  ремонтних
майстерень)( Виробничо- товарна фірма « Лагуна»)
Доповідач: Лінінська О.А, начальник відділу земельних відносин довела до
відома  депутатів  селищної  ради  інформацію  про   затвердження  технічної
документації  із  землеустрою щодо встановлення  меж земельної  ділянки в
натурі(  на  місцевості  та  надання  в  оренду  земельної  ділянки для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва(  під  розміщення  току  і
ремонтних  майстерень)   виробничо  –  товарній  фірмі  «  Лагуна».  Питання



розглядалося на спільному засіданні постійних комісій.Запитань, зауважень
від депутатів не надходило.
                               Проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 32 додається

ХХХІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  з
нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  сільськогосподарського
призначення  площею  8,2042  га,  яка  надається  в  оренду  гр.  Ковалю
Станіславу  Миколайовичу  для  іншого  сільськогосподарського
призначення
Доповідач: Лінінська О.А, начальник відділу земельних відносин довела до
відома  депутатів  селищної  ради  та  присутнім,  що  дане  питання
обговорювалося   на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Враховуючи
рекомендації постійних комісій,
                               проведено поіменне голосування.
                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 33 додається

ХХХІV. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою ( Бєгліца В.К.,Бєгліца Ю.В,Багнюк О.В.)

Доповідач: Лінінська  О.А,  начальник  відділу  земельних  відносин  довела
інформацію  присутнім   про  надання  громадянам  України  Бєгліці
Володимиру Кириловичу, Бєгліці Юрію Володимировичу та Багнюк Ользі
Володимирівні  дозволу  на  розроблення  проектів  землеустрою   щодо
відведення земельних  ділянок у власність із земель сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності,  що  перебуває  в  їх  користуванні  на
підставі Акту на право постійного користування МК 00348 від 26.05.1997 р.
розташованих  в  адміністративних  межах  Воскресенської  селищної  ради
(Воскресенська  ОТГ),  Вітовського  району  Миколаївської  області  (за
межами населеного пункту  с. Пересадівка), орієнтовний розмір земельних
ділянок у розмірі земельних часток (паю) 4,13 га умовних кадастрових га
(вартістю  11935  грн.),  із  цільовим  призначенням  –  для  фермерського
господарства.Питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних
комісій.
                                   Проведено голосування.

                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 34 додається

. ХХХV.СЛУХАЛИ:  Про  надання  згоди  гр.  Бень  А.В.  на  передачу  в
суборенду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі.
 Перед  початком  обговорення  данного  питанння  депутат  селищної  ради  Бень  Олег
Миколайович самостійно публічно оголосив про конфлікт інтересів.



Доповідач: Лінінська О.А, начальник відділу земельних відносин .Питання
розглядалося на спільному засіданні постійних комісій.Запитань, зауважень,
заперечень не надходило.
                                   Проведено голосування.

                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 35 додається

 ХХХVІ.СЛУХАЛИ:  Про  передачу  в  оренду  гр.  Зайцю  Ярославу
Михайловичу  земельної  ділянки  для  визнання  права  власності  на
житловий будинок.

Доповідач: Лінінська  О.А,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення, який обговорювався на спільному засіданні
постійних комісій
                                   Проведено голосування.

                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 36 додається

ХХХVІІ.СЛУХАЛИ: Про затвердження програми фінансової підтримки
установ,  громадських організацій інвалідів  та ветеранів  Воскресенської
селищної ради на період до 2020 року
Доповідач: Білозор  Т.П.,секретар  селищної  ради  запропонувала  проект
програми фінансової підтримки установ, громадських організацій інвалідів та
ветеранів Воскресенської селищної ради на період до 2020 року.Проект даної
програми розлядався на засіданні постійних комісій.

                                   Проведено голосування.

                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 37 додається

ХХХVІІІ.СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  та  доповнень  до  селищної
програми « Розвитку житлово- комунального господарства, благоустрою
на території  населених пунктів  Восресенської  селищної  ради на  2018-
2020 роки»
Доповідач: Білозор  Т.П.,секретар  селищної  ради  запропонувала  зміни,які
необхідно  внести  до  програми «Розвитку  житлово-  комунального
господарства,  благоустрою  на  території  населених  пунктів  Восресенської
селищної  ради  на  2018-  2020  роки».Питання  розглядалося  на  спільному
засіданні потсійних комісій.

                                   Проведено голосування.

                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 38 додається

ХХХІХ.СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської
селищної ради на 2018 рік



Доповідач: Белев’ят  Ю.І.,  начальник  відділу  фінансів  селищної  ради  .
Враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради, запропонувала
проект рішення.заперечень, зауважень не надходило.

                                   Проведено голосування.

                               Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 39 додається

 Селищний голова    Шаповалов О.М.  повідомив, що порядок   денний
ХХІІІ сесії селищної ради  восьмого скликання вичерпано.  Звернувшись до
депутатів, запитав, чи є зауваження до порядку ведення сесії.
       Селищний голова оголосив  ХХІІІ  сесію селищної ради восьмого
скликання закритою.

Звучить Державний Гімн України

Селищний голова                                 О.М.Шаповалов


