
           

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
   ВІТОВСКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т                           Р І Ш Е Н Н Я

від                     2019 року №                             ХХХ   сесія 
смт Воскресенське                                            селищної     ради 8 скликання
                                                                         
«Про погодження створення інклюзивної
групи у дошкільному навчальному закладі»

         Відповідно  до  Законів  України  «Про  охорону  дитинства»,  «Про
реабілітацію  інвалідів  в  Україні»,  «Про  дошкільну  освіту»,  наказу
Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Міністерства  охорони  здоров’я
України  «Про  затвердження  порядку  комплектування  інклюзивних  груп  у
дошкільних  навчальних  закладах»  від  06  лютого  2015  року  №  104/52,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за №
224/26669,  розглянувши  клопотання  завідувача  Воскресенського  ДНЗ
«Сонечко»  Андрющенко  В.І.,  щодо  створення  інклюзивної  групи,
враховуючи  інформацію  начальника  відділу  освіти,  культури,  молоді  та
спорту  Воскресенської  селищної  ради,  та  з  метою  забезпечення  рівного
доступу  до  дошкільної  освіти  дітей  з  особливими освітніми потребами,  у
тому числі з інвалідністю, селищна рада 
ВИРІШИЛА:
1. Погодити  створення  з  01.03.2019  року  інклюзивної  групи  для  дітей

дошкільного  віку  на  базі  Воскресенського  дошкільного  навчального
закладу «Сонечко».

2. Неухильно  дотримуватися  вимог  чинних  нормативних  документів  при
організації  інклюзивного  навчання  дітей  з  особливими  освітніми
потребами

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,
фінансів, економічної реформи підприємництва, приватизації та власності.

Селищний голова                                                               О.ШАПОВАЛОВ



           

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
   ВІТОВСКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т                           Р І Ш Е Н Н Я

від                     2019 року №                         ХХХ сесія 
  смт. Воскресенське                                     селищної     ради 8 скликання
                                                                        
«Про внесення змін до рішення ХХІХ сесії
селищної ради №31 від 22 грудня 2018 року
«Про організацію харчування учнів загальноосвітніх
 шкіл селищної ради на 2019рік»

  Відповідно  до  статей  32,  43  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», п. 3 статті 56 Закону України «Про освіту», статті
21 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України
«Про  охорону  дитинства»,  п.  4  статті  21  Закону  України  «Про  протидію
захворюванню на туберкульоз», враховуючи інформацію начальника відділу
освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради,  селищна
рада 
ВИРІШИЛА:

4. Внести зміни до рішення ХХІХ сесії селищної ради № 31 від 22 грудня
2018 року «Про організацію харчування учнів  загальноосвітніх  шкіл
селищної  ради на 2019 рік»,  а  саме пункт один рішення викласти у
наступній редакції  «Організувати безкоштовне харчування всіх учнів
1-4 класів та учнів 5-11 класів пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт,
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  дітей  із  сімей,  які
отримують  допомогу  відповідно  до  Закону  України  «Про  державну
соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім’ям»,  дітей  з  особливими
освітніми  потребами,  які  навчаються  у  інклюзивних  класах  закладів
загальної  середньої  освіти,  а  також дітей,  батьки яких є  учасниками
АТО, дітей переселенців із Донецької та Луганської областей, дітей, які
проходять  хіміопрофілактику  в  протитуберкульозному  кабінеті  (на
період отримання ними профілактичного лікування).

5. Відповідальність  за  затвердженням  списків  дітей,  які  проходять
хіміопрофілактику  в  протитуберкульозному  кабінеті  та  потребують
посиленого харчування на період дотримання ними профілактичного
лікування  покласти  на  відділ  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської селищної ради (Черновол Г.С.).



6. Відповідальність  за  організацію  харчування  учнів  покласти  на
керівників закладів освіти.

7. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємництва, приватизації
та власності.

Селищний голова                                                               О.ШАПОВАЛОВ



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від _____    2018 року № _                ХХХ  сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                               восьмого скликання

Про присвєння назви провулку в селі Калинівка
Вітовського району Миколаївської області
на території Воскресенської селищної ради

Керуючись  пунктом   41статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  рішенням  виконавчого  комітету  №10  від
30.01.2019 року « Про підготовку і внесення на розгляд ради питання щодо
найменування провулку в селі Калинівка Вітовського району Миколаївської
області», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти  назву  провулку  в  селі  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області на території Воскресенської селищної ради:
провулок імені Сергія Непсова
  2.  Доручити  секретарю  селищної  ради  Білозор  Т.П.  копію  рішення
направити до МФ ДП « Національні інформаційні системи»
 3.  Секретарю селищної  ради Білозор Т.П.  оприлюднити дане рішення на
офіційному веб- сайті селищної ради.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  житлово-  комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи.

Селищний голова                                           О.ШАПОВАЛОВ



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

    від                    2019 р. №                  ХХХ сесія селищної ради                 
    смт. Воскресенське                          восьмого скликання

«Про затвердження Плану роботи  Воскресенської 
селищної ради, її виконавчого комітету  та постійних комісій 
на  І півріччя 2019 року»
        
     Керуючись  пунктом  7  статті  26  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Регламентом  роботи  селищної  ради,  Законом
України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності»,враховуючи пропозиції депутатів селищної ради, селищна рала 

ВИРІШИЛА:

     1.Затвердити План роботи Воскресенської селищної ради її виконавчого
комітету та постійних комісій  на І півріччя 2019 року з правом внесення змін
та доповнень, що додається.
  2. Рішення селищної ради  від 26 вересня 2018 рок№1 « Про затвердження
плану роботи Воскресенської селищної ради, її виконавчого комітету на ІУ
квартал 2018 року», вважати таким, що виконано.
    3. Контроль за виконанням Плану роботи Воскресенської селищної ради її
виконавчого  комітету  на  І  півріччя  2019  року  покласти  на  секретаря
селищної ради Білозор Т.П.

Селищний голова                                      О.ШАПОВАЛОВ
        



ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                 рішенням ХХХ сесії № 

                                                                                                        від                    року
План роботи

Воскресенської селищної ради, її виконавчого комітету
 на І квартал 2019 року

№з/п назва питання дата проведення відповідальний за 
підготовку

СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
1 Про затвердження звіту про 

виконання бюджету Воскресенської 
селищної ради за  2018 рік

лютий 2019 головний 
бухгалтер селищної
ради

2 Про внесення змін до бюджету 
селищної ради на 2019 рік

лютий - червень 
2019 року

начальник відділу 
фінансів

3 Про стан злочинності та 
правопорядку на території 
Воскресенської селищної ради

лютий 2019 року дільничі офіцери 
поліції

4 Розгляд питань щодо регулювання 
земельних відносин

лютий - червень 
2019 року

начальник відділу 
земельних ресурсів

5 Інформація директора ДЮСШ « 
Родіна»

лютий 2019 року директор ДЮСШ  «
Родіна» 

6 Про погодження створення 
інклюзивної  групи у дошкільному 
навчальному закладі

лютий 2019 року начальник відділу 
ОКМС

7 Про присвоєння назви провулку в селі
Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області, що 
розташований на території 
Воскресенської селищної ради

лютий 2019 року секретар селищної 
ради

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
1 Про підготовку і внесення на розгляд 

ради питання щодо найменування 
провулку в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області

січень 2019 р секретар селищної 
ради

2 Про стан роботи зі зверненнями 
громадян за 218 рік

лютий 2019 р відповідальний за 
роботу зі 
зверненнями 
громадян

3 Про благоустрій населених пунктів 
громади.
Проведення « Естафети пам’яті»

березень 2019 р селищний голова,
 в.о.старости сіл

4 Про відзначення Дня Перемоги у 
Другій світовій війні

квітень 2019р відділ ОКМС

5 Про відзначення дня захисту дітей травень 2019р відділ ОКМС
6 Про організацію та відзначення дня 

Конституції України на території 
Воскресенської селищної ради 

червень 2019 р відділ ОКМС

  Секретар селищної ради                 Т.БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від    _______  201  9   р. №                                ____сесія селищної    

          смт Воскресенське                                ради восьмого скликання

«Про  затвердження  проектної
документації» 

      На підставі ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 11 травня 2011 року № 560 зі змінами та доповненнями, селищна
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проектну  документацію  за  робочим  проектом:
«Реконструкція системи зовнішнього освітлення вулиць Шевченка,
Лісова, Садова, Калинова, Зоряна, Одеська, Набережна, Колгоспна,
Софіївська у смт. Воскресенське Вітовського району Миколаївської
області.  Коригування»,  загальна  кошторисна  вартість  будівництва
якої складає 1252,516 тис. грн.;

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності, питань містобудування , будівництва, земельних відносин
та охорони природи.

Селищний голова                                                                   О. ШАПОВАЛОВ
 



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

 від                2019 р. №                                     ХХХ сесія селищної ради             
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про затвердження технічної документації
 із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
 надання у власність земельної ділянки для
 будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  

         Розглянувши заяви гр. Зеленової  Ганни Григорівни, Романович Івана
Олександровича,  наявну  земельно-кадастрову  інформацію,  рекомендації
постійних  комісій  селищної  ради,  керуючись  Конституцією  України,
Земельним кодексом України, Законом України “Про землеустрій”, Законом
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам України:

 
- Зеленовій Ганні Григорівні для будівництва та  обслуговування житлового

будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
смт. Воскресенське по вул. Пушкіна, 54, Вітовського району Миколаївської
області  (кадастровий  номер  –  4823355300:08:046:0001)  загальною площею
0,1100 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Романовичу  Івану  Олександровичу для  будівництва  та   обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
смт. Воскресенське по вул. Шевченко, 59, Вітовського району Миколаївської
області  (кадастровий  номер  –  4823355300:08:042:0003)  загальною площею
0,1293 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Кушніренко  Валентину  Едуардовичу для  будівництва  та   обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
с. Калинівка по вул. Гоголя, 18, Вітовського району Миколаївської області



(кадастровий номер – 4823381300:07:042:0010) загальною площею 0,2500 га,
із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Черепкову  Леоніду  Васильовичу для  будівництва  та   обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
с. Калинівка по вул. Шаповаленка, 105, Вітовського району Миколаївської
області  (кадастровий  номер  –  4823381300:07:031:0018)  загальною площею
0,1646 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Ковальовій  Антоніні  Вячеславівні для  будівництва  та   обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
смт. Воскресенське по вул. Поперечна, 18, Вітовського району Миколаївської
області  (кадастровий  номер  –  4823355300:07:003:0101)  загальною площею
0,1500 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Блідару Віктору Віталійовичу для будівництва та  обслуговування житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
с.  Пересадівка по вул. Рудницького, 73, Вітовського району Миколаївської
області  (кадастровий  номер  –  4823383900:07:025:0015)  загальною площею
0,2500 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Ксенжику Вадиму Івановичу для будівництва та  обслуговування житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
смт.  Воскресенське  по  вул.  40  років  Перемоги,  8,  Вітовського  району
Миколаївської  області  (кадастровий  номер  –  4823355300:08:038:0002)
загальною площею 0,0813 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Загинайченко Інні Миколаївні для будівництва та  обслуговування житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
с.   Пересадівка  по  вул.  Михайла  Грушевського,  90,  Вітовського  району
Миколаївської  області  (кадастровий  номер  –  4823383900:07:028:0005)
загальною площею 0,2500 га, із земель комунальної власності.

2. Надати у власність земельну ділянку громадянам:

-  Зеленовій  Ганні  Григорівні  площею  0,11  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах  території   смт.  Воскресенське  по  вул.  Пушкіна,  54,   Вітовського
району Миколаївської області; 
-  Романовичу Івану Олександровичу площею 0,1293 га для будівництва та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах  території   смт.  Воскресенське  по  вул.  Шевченко,  59,  Вітовського
району Миколаївської області; 



-  Кушніренко Валентину Едуардовичу площею 0,2500 га для будівництва та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах  території   с.  Калинівка  по  вул.  Гоголя,  18,  Вітовського  району
Миколаївської області; 
-   Черепкову  Леоніду  Васильовичу  площею 0,1646  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах території  с. Калинівка по вул. Шаповаленка, 105, Вітовського району
Миколаївської області; 
-  Ковальовій  Антоніні  Вячеславівні  площею 0,1500  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах території   смт.  Воскресенське  по вул.  Поперечна,  18,   Вітовського
району Миколаївської області. 
-  Блідару  Віктору  Віталійовичу  площею  0,2500  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах території  с. Пересадівка по вул. Рудницького, 73,  Вітовського району
Миколаївської області. 
-  Ксенжику  Вадиму  Івановичу  площею  0,0813  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах  території   смт.  Воскресенське  по  вул.  40  років  Перемоги,  8,
Вітовського району Миколаївської області. 
-  Загинайченко  Інні  Миколаївні  площею  0,2500  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах  території   с.  Пересадівка  по  вул.  Михайла  Грушевського,  90,
Вітовського району Миколаївської області. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з
питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи.
 

Селищний голова                                                                      О.ШАПОВАЛОВ



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

від .                 2019 р.   №                                ХХX сесія селищної ради                
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про надання в оренду земельної ділянки  для  
обслуговування автозаправної станції

     Розглянувши  клопотання  від  товариства  з  обмеженою  відповідальністю
«СК  Петроліум»,  наявну  земельно-кадастрову  інформацію,  рекомендації
постійних  комісій  селищної  ради,  керуючись  ст.  142,  143  Конституції
України, ст. 93  Земельного кодексу України, Законами України “Про оренду
землі”, “Про місцеве самоврядування в Україні”,   селищна рада
 ВИРІШИЛА:

1.  Надати товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «СК  Петроліум»  в
оренду строком на  10  років  земельну ділянку кадастровий  номер
4823381300:06:000:0099  площею 0,17  га   для  розміщення  та  експлуатації
будівель  і  споруд автомобільного  транспорту  та  дорожнього  господарства
(для обслуговування автозаправної станції)               J.12.14, яка знаходиться в
с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області по вул. Баштанський
автошлях, 1.

 2.  Встановити  річну  орендну  плату  за  користування  вказаною земельною
ділянкою в розмірі 12 % від їх нормативної грошової оцінки з обов’язковим
переглядом ставки орендної плати один раз на рік .

 3. Доручити селищному голові Шаповалову О.М. укласти в місячний термін
від імені ради договір оренди землі згідно даного рішення.

 4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи.
 
  

Селищний голова                                                                      О.ШАПОВАЛОВ



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

від                2019 р. №                                     ХХX сесія селищної ради              
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про припинення  права користування
земельною ділянкою по
 вул.  Баштанський автошлях, 1
в с. Калинівка Вітовського району
 Миколаївської області

       Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «СК
Петроліум»,  наявну  земельно-кадастрову  інформацію,  рекомендації
постійних комісій селищної ради, керуючись Земельним кодексом України,
Законами  України  “Про  оренду  землі”,  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”,   селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Припинити  товариству з обмеженою відповідальністю «СК Петроліум»
право  користування  земельною  ділянкою  кадастровий  номер
4823381300:06:000:0099,  загальною площею 0,1700 га  по вул. Баштанський
автошлях, 1 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області.

2. Договір оренди земельної ділянки від 01.09.2010 року, зареєстрованого у
Державному  реєстрі  земель  від  04.11.2010  року   за  №  041049004411
розірвати.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи.

Селищний голова                        О.ШАПОВАЛОВ



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

від                2019 р. №                                     ХХX сесія селищної ради              
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про погодження передачі  земельної 
ділянки  для ведення особистого
селянського господарства

        Відповідно  до  ст.  122  п.  1  Земельного  Кодексу  України  та
Розпорядження  КМУ  від  31.01.2018  року  №  60  –  р,  розглянувши  заяву
гр.  Гросула  Володимира  Григоровича  про  погодження  передачі  земельної
ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства   у  власність  ,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Погодити  передачу  земельної  ділянки  для  ведення  особистого
селянського  господарства   у  власність  громадянину  Гросулу
Володимиру Григоровичу площею 1,000 га  в адміністративних межах
Воскресенської  селищної  ради  (Воскресенська  ОТГ),  Вітовського
району  Миколаївської  області  (за  межами  населеного  пункту
с. Пересадівка) з цільовим призначенням 01.03.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію
з  питань  житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи. 

Селищний голова                                                                    О.ШАПОВАЛОВ



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

 від                2019 р. №                                     ХХХ сесія селищної ради             
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про затвердження проекту земеустрою
 щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

         Розглянувши заяви громадян, наявну земельно-кадастрову інформацію,
рекомендації  постійних  комісій  селищної  ради,  керуючись  Конституцією
України, Земельним кодексом України, Законом України “Про землеустрій”,
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   селищна рада

ВИРІШИЛА:
1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність громадянам:
-  Шаповалову  Михайлу  Івановичу  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із
земель комунальної  власності  не  переданих у  власність  або  не  наданих у
користування  за  адресою  Миколаївська  область,  Вітовський  район,  с.
Пересадівка,  вул.  Бойка-Блохіна,  192  (кадастровий  номер  –
4823383900:07:074:0006) загальною площею 0,1616 га.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.
-  Волковій  Лілії  Сергіївні  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  із  земель
комунальної  власності  не  переданих  у  власність  або  не  наданих  у
користування  за  адресою  Миколаївська  область,  Вітовський  район,  смт
Воскресенське,  вул.  Одеська,  44/1  (кадастровий  номер  –
4823355300:07:016:0034) загальною площею 0,10 га.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.
-  Бакаляру  Олегу  Миколайовичу  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із
земель комунальної  власності  не  переданих у  власність  або  не  наданих у
користування  за  адресою  Миколаївська  область,  Вітовський  район,  с.
Калинівка, пров. Шевченко, 8 (кадастровий номер – 4823381300:08:001:0043)
загальною площею 0,1864 га.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.



2. Надати у власність земельну ділянку громадянам:
-  Шаповалову  Михайлу  Івановичу  площею  0,1616  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах  території   с.  Пересадівка  по  вул.  Бойка-Блохіна,  192,  Вітовського
району Миколаївської області:
- Волковій Лілії Сергіївні площею 0,10 га для будівництва та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах території  смт
Воскресенське  по  вул.  Одеська,  44/1,  Вітовського  району  Миколаївської
області:
-  Бакаляру  Олегу  Миколайовичу  площею  0,1864  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах території   с.  Калинівка,  по пров.  Шевченко,  8,  Вітовського району
Миколаївської області.
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з
питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи.
 
Селищний голова                                                                      О.ШАПОВАЛОВ



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

від                2019 р. №                                     ХХX сесія селищної ради              
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про надання  дозволу на розробку
проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по передачі у постійне
користування під будівництво та
обслуговування свердловини
 
               Розглянувши  клопотання  КПП  «Воскресенське»  про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  по  передачі  у  постійне  користування  для  будівництва  та
обслуговування артезіанської свердловини,  керуючись ст. ст.12; 83; 122; 123;
125; 126 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, пункту «ґ» частини другої
ст. 25, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна  рада
   ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КПП «Воскресенське» на розробку проектів землеустрою
щодо відведення у постійне користування для будівництва та обслуговування
артезіанських  свердловин  земельні  ділянки  згідно  додатку  1,  за  рахунок 
земель  житлової  та  громадської  забудови  смт.  Воскресенське  та  с-ще
Горохівка,  Воскресенської  селищної  ради,  Вітовського  району,
Миколаївської  області,  із  зміною  цільового  призначення  для  технічної
інфраструктури (для будівництво та експлуатація свердловини).

2. Погоджені у визначеному законодавством порядку проекти землеустрою
щодо відведення земельних ділянок подати на розгляд та затвердження сесії.

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну  комісію з
питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи. 

 Селищний голова                                                                      О.ШАПОВАЛОВ



Додаток 1

Найменування об’єкту Орієнтовна площа земельної ділянки,
га

Одеська 0,15
Шкільна 0,15
Пожежна 0,15
Шевченка 0,15

Котовського 0,15
Миру ( нова) 0,15

Степова 0,15
Привокзальна 0,15

Поштова 0,15
Лікарняна 0,15

 

 Начальник відділу земельних ресурсів                                О.ЛІНІНСЬКА



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

від                2019 р. №                                     ХХX сесія селищної ради              
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання
 Про внесення змін до додатку 1 рішення №3 від 26.06.2018 р 
«Про встановлення ставок та пільг зі сплати 
земельного податку  на території об’єднаної
 територіальної громади Воскресенської селищної
 ради на 2019 рік» 

Керуючись  статтями  274,  277,  284  Податкового  кодексу  України  та
пунктом  24  частини  першої  статті  26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”, Воскресенська селищна рада

ВИРІШИЛА: 
         1.  Внести зміни до додатку 1  рішення №3 від 26.06.2018 р  «Про
встановлення  ставок та  пільг  зі  сплати  земельного податку   на  території
об’єднаної  територіальної громади Воскресенської селищної ради на 2019
рік»  виклавши його в новій редакції (редакція додається).

2.  Оприлюднити  рішення  в  засобах  масової  інформації  або  в  інший
можливий спосіб та на офіційному сайті селищної ради.

3.  Контроль  за  виконанням рішення покласти  на   постійну  комісію з
питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності.

4. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

 Селищний голова                                                                      О.ШАПОВАЛОВ



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Миколаївська область Вітовського району

 РІШЕННЯ

 21.02.2019             №                                          сесія селищної ради
смт.Воскресенське                                              восьмого скликання
«Про внесення змін до структури апарату
виконавчого комітету селищної ради»
              Відповідно пункту 5 статті 26, та статті 54 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови КМУ від 
07.12.2016 № 921«Порядок організації та ведення військового обліку 
призовників і військовозобов’язаних», заслухавши інформацію керуючої 
справами ви комунальну про зміні в структурі апарату селищна рада:
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни в структуру апарату селищної ради:
   - вивести з структури відділу загальної та організаційної роботи посаду 
головного спеціаліста з охорони здоров’я;
   - в відділ фінансів ввести посаду інспектора праці;
   - в відділі загальної та організаційної роботи створити групу з військового 
обліку та бронювання до якої включити посади старшого інспектора з 
військового обліку  та бронювання та інспектора з військового обліку та 
бронювання ( 2 одиниці).
2.Затвердити структуру апарату виконавчого комітету селищної ради в 
кількості 42
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування, 
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства,
приватизації та власності. 

     Селищний голова                                                              О. ШАПОВАЛОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням    сесії 8 скликання
Воскресенськоїї селищної ради
Від             2019 р. №

СТРУКТУРА
і штатна чисельність апарату Воскресенської селищної ради 

та її виконавчих органів

Назва  відділів, управлінь та посад Чисельність
I. Апарат селищної ради та виконавчого комітету

1. Керівництво селищної ради і виконавчого 
комітету

4

1.1 Селищний голова 1
1.2 Заступник селищного голови 1
1.3 Секретар селищної ради та виконавчого комітету 1
1.4 Керуючий справами виконавчого комітету 1
2. Відділ загальної та організаційної роботи 6
2.1 Начальник відділу 1
2.2 Діловод  1
2.3 Оператор комп’ютерного набору 1
2.4 Архіваріус 1

Група з військового обліку та бронювання:
2.5 Старший інспектор з військового обліку та 

бронювання
2.6 Інспектор з військового обліку та бронювання 1
3. Відділ  ЖКГ,  інвестицій  та  соціально-

економічного розвитку 
5

3.1 Начальник відділу 1
3.2. Інспектор (енергонагляду та газопостачання) 1
3.3. Спеціаліст 1
3.4. Інспектор  (охорони  праці,  цивільного  захисту,

пожежної та техногенної безпеки)
1

3.5 Головний спеціаліст-юрисконсульт 1
4 Відділ земельних відносин 3

4.1 Начальник відділу 1
4.2 Спеціаліст - землевпорядник 1
4.3 Інспектор 1
5 Служба господарського забезпечення 3



5.1 Завідувач господарства 1

5.2 Прибиральник службових приміщень 1
5.3 Водій 1
6 Відділ фінансів 3

6.1 Начальник відділу 1
6.2 Спеціаліст – економіст І категорії 1
6.3 Інспектор праці 1
7. Відділ бухгалтерського обліку та звітності 4

7.1. Головний бухгалтер 1
7.2 Спеціаліст - бухгалтер 3

8
Виконавчі підрозділи сіл Воскресенської 
громади

5

8.1. Староста 2
8.2. Діловод 2
8.3 Прибиральник службових приміщень 1
9 Відділ з питань соціального захисту населення 6

9.1 Начальник відділу 1

9.2 Спеціаліст відділу 2
9.3 Інспектор із соціальної роботи 3
10 ЦНАП 3
9.1 Начальник ЦНАП 1
9.2 Державний реєстратор 1
9.3 Адміністратор 1

Всього: 42

Керуюча справами виконавчого комітету                   В.ЧЕРНОВОЛ


