
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
   ВІТОВСКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого  2019 р №  33                           ХХХ   сесія селищної ради
смт Воскресенське                                          восьмого 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

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого 2019 р №  34                       ХХХ сесія селищної ради
  смт. Воскресенське                                 восьмого 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 2019 рік

  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:

1.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).

2.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.).

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

4. 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   

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого  2019 р №3           ХХХ  сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                     восьмого скликання

Про присвоєння назви провулку в селі Калинівка

Вітовського району Миколаївської області,

що розташований на території Воскресенської селищної ради

Керуючись  пунктом   41  статті  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  ,  що  розташований  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   

  Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого 2019 р №37                   ХХХ   сесія селищної ради
смт. Воскресенське                              восьмого скликання

Про затвердження  угоди, укладеної

селищним головою від імені ради

Відповідно  до   пункту  43  статті  26  Закону  України  „Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  рекомендації  постійної  комісії  з
питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності, селищна рада

 ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  угоду  №27  від  19  грудня  2018  року  укладену  селищним
головою від імені ради( угода додається)

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

Селищний голова                                 О.ШАПОВАЛОВ



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

    від  22 лютого   2019 р. №35                    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 року №1 « Про затвердження
плану роботи Воскресенської селищної ради, її виконавчого комітету на ІV
квартал 2018 року», вважати таким, що виконано.
    3. Контроль за виконанням Плану роботи Воскресенської селищної ради її
виконавчого комітету на І півріччя 2019року покласти на секретаря селищної
ради Білозор Т.П.

Селищний голова                                      О.ШАПОВАЛОВ
        



ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                              рішенням ХХХ сесії № 35

                                                                                                        від  22.02.2019   року
План роботи

Воскресенської селищної ради, її виконавчого комітету
 на І півріччя 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

___________________________________________________

  



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого 2019 р №4                          ХХХ сесія селищної ради
смт Воскресенське                                     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

Р І Ш Е Н Н Я

 від 22 лютого 2019 р. №  29                         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 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам України:

-  Рожковій  Світлані  Вікторівні  для  будівництва  та   обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
смт.  Воскресенське  ххххххххххххх,  Вітовського  району  Миколаївської
області (кадастровий номер – хххххххххххх) загальною площею 0,0885 га, із
земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Зеленовій Ганні Григорівні для будівництва та  обслуговування житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
смт.  Воскресенське  по  вул.  ххххххххх,  Вітовського  району  Миколаївської
області (кадастровий номер – хххххххххх) 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. хххххххххх, Вітовського району Миколаївської
області (кадастровий номер – ххххххххххххх) 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.  хххххх,  Вітовського  району  Миколаївської  області
(кадастровий номер – хххххххххх)  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.  хххххххх,  Вітовського  району Миколаївської  області
(кадастровий номер – хххххххххххх) 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.  ххххххххххххх,  Вітовського  району
Миколаївської області  (кадастровий номер – хххххххх) 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. хххххххх, Вітовського району Миколаївської області
(кадастровий  номер  –  ххххххххх)  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  ххххххххх,  хх,  Вітовського  району  Миколаївської
області  (кадастровий  номер  –  хххххххх)  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. ххххххх, Вітовського району Миколаївської області
(кадастровий  номер  –  хххххххх)  загальною  площею  0,2500  га,  із  земель
комунальної власності.

2.Надати у власність земельну ділянку громадянам:
-  Рожковій  Світлані  Вікторівні  площею  0,0885  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах території  смт. Воскресенське по вул. ххххххххх, Вітовського району
Миколаївської області 
-  Зеленовій  Ганні  Григорівні  площею  0,11  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах території  смт. Воскресенське по вул. ххххххххх,  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. ххххххххх, 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.  хххххххххх,  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.  хххххххх,  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. ххххххххх,  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.  ххххххххх,   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.  хххххххххх,   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

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого  2019 р.   №31                         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
ххххххххххх  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

Р І Ш Е Н Н Я

від  22 лютого  2019 р. № 30                         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  хххххххххх,
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

Р І Ш Е Н Н Я

від  22 лютого  2019 р. № 32                        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

Р І Ш Е Н Н Я

 від 22 лютого 2019 р. № 28                          ХХХ сесія селищної ради                
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про затвердження проекту землеустрою
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.  хххххххххх  (кадастровий  номер  –  хххххххххххх)
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. ххххххххх (кадастровий номер – ххххххххх) 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.  ххххххххх  (кадастровий  номер  –  ххххххххх)  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.  хххххххх,  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.  ххххххх,  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.  хххххххх,  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

Р І Ш Е Н Н Я

від  22 лютого 2019 р. № 25                          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  ,  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 
                                                                                 до рішення № 25 ХХХ сесії

селищної ради від 22.02.2019 р

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

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого 2019 р. №  24                           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.

 Селищний голова                                                                      О.ШАПОВАЛОВ



Додаток 
до рішення сесії селищної ради

№ 23 від 22.02.2019 р

Ставки земельного податку
на 2019 рік, 

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код
області

Код
району

Код КОАТУУ Назва

48 4823383702 4823355300 смт Воскресенське
48 4823383702 4823381300 с. Калинівка
48 4823383702 4823383900 с. Пересадівка

Вид цільового призначення земель
Ставки податку 

(% нормативної грошової оцінки) 
За земельні ділянки,
нормативну грошову

оцінку яких проведено
(незалежно від

місцезнаходження)

За земельні ділянки за
межами населених

пунктів, нормативну
грошову оцінку яких не

проведено

Код Назва
для

юридичних
осіб

для
фізичних
осіб (в т.ч.

ФОП)

для
юридичних

осіб

для
фізичних
осіб (в т.ч.

ФОП)
1 2 3 4 5 6

01 Землі сільськогосподарського 
призначення 

1,000 1,000 5,000 5,000

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва  

1,000 1,000 5,000 5,000

01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 1,000 5,000 5,000
01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства 
1,000 1,000 5,000 5,000

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства 

1,000 1,000 5,000 5,000

01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000 5,000 5,000
01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000 5,000 5,000
01.07 Для городництва 1,000 1,000 5,000 5,000
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 1,000 5,000 5,000
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 1,000 5,000 5,000
01.10 Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства 
1,000 - 5,000 -

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві 

1,000 - 5,000 -

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської продукції 

1,000 - 5,000 -



01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення  

1,000 1,000 5,000 5,000

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

1,000 1,000 5,000 5,000

02 Землі житлової забудови 
х х х х

02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)  

0,030 0,030 - -

02.02 Для колективного житлового 
будівництва 

0,030 0,030 - -

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

0,030 0,030 - -

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання 

0,030 0,030 - -

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  0,030 0,030 - -
02.06 Для колективного гаражного 

будівництва 
0,030 0,030 - -

02.07 Для іншої житлової забудови  0,030 0,030 - -
02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для 

збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

0,030 0,030 - -

03 Землі громадської забудови 
х х х х

03.01 Для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування  

1,000 - - -

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти 

1,000
- - -

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров'я та 
соціальної допомоги 

1,000
- - -

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій 

1,000
- - -

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування  

1,000
- - -

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних організацій 
та органів 

1,000
- - -

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі 

1,000 1,000 5,000 5,000

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об'єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування 

1,000 1,000 5,000 5,000

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ 

1,000 1,000 - -

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури 

1,000 1,000 5,000 5,000



03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки 

1,000 - 5,000 -

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування 

1,000 - 5,000 5,000

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування  

1,000 1,000 5,000 5,000

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів МНС

1,000 - 5,000 5,000

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови  

1,000 1,000 5,000 5,000

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

1,000 1,000 5,000 5,000

04 Землі природно-заповідного фонду 
х х х х

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників 

- - - -

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників 

- - - -

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків 

- - - -

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів 

- - - -

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків 

- - - -

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків 

- - - -

04.07 Для збереження та використання парків-
пам'яток садово-паркового мистецтва 

- - - -

04.08 Для збереження та використання 
заказників 

- - - -

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ 

- - - -

04.10 Для збереження та використання 
пам'яток природи 

- - - -

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків 

- - - -

05 Землі іншого природоохоронного 
призначення 

х х х х

06 Землі оздоровчого призначення (землі, 
що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або 
можуть використовуватися для 
профілактики захворювань і лікування 
людей)  

х х х х

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів 

1,000 1,000 5,000 5,000



06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів 

- - - -

06.03 Для інших оздоровчих цілей 1,000 1,000 5,000 5,000
06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для 

збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

1,000 1,000 5,000 5,000

07 Землі рекреаційного призначення 
х х х х

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об'єктів рекреаційного призначення  

1,000 1,000 5,000 5,000

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об'єктів фізичної культури і спорту 

1,000 1,000 5,000 5,000

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва 

1,000 1,000 5,000 5,000

07.04 Для колективного дачного будівництва  1,000 1,000 5,000 5,000
07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для 

збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

1,000 1,000 5,000 5,000

08 Землі історико-культурного 
призначення 

х х х х

08.01 Для забезпечення охорони об'єктів 
культурної спадщини  

1,000 - 5,000 -

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів 

1,000 - 5,000 -

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення 

1,000 - 5,000 -

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

1,000 - 5,000 -

09
Землі лісогосподарського призначення 

х х х х

09.01 Для ведення лісового господарства і 
пов'язаних з ним послуг  

0

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

- - - -

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

- - - -

10 Землі водного фонду 
х х х х

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об'єктами 

1,000 1,000 5,000 5,000

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами 

1,000 1,000 5,000 5,000

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення 

1,000 1,000 5,000 5,000

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і 
каналами 

1,000 1,000 5,000 5,000



10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів 

1,000 1,000 5,000 5,000

10.06 Для сінокосіння 1,000 1,000 1,000 1,000
10.07 Для рибогосподарських потреб 1,000 1,000 1,000 1,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і туристичних 
цілей 

1,000 1,000 5,000 5,000

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 1,000 1,000 5,000 5,000
10.10 Для будівництва та експлуатації 

гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд 

1,000 1,000 5,000 5,000

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів 

1,000 1,000 5,000 5,000

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

1,000 1,000 5,000 5,000

11 Землі промисловості 
х х х х

11.01 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємствами, що 
пов'язані з користуванням надрами  

1,000 1,000 5,000 5,000

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості 

1,000 1,000 5,000 5,000

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств 

1,000 1,000 5,000 5,000

11.04 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання пари та 
гарячої води, збирання, очищення та 
розподілення води) 

1,000 1,000 5,000 5,000

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

1,000 1,000 5,000 5,000

12 Землі транспорту х х х х
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель 

і споруд залізничного транспорту 
1,000 - 5,000 -

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд морського транспорту  

1,000 - 5,000 -

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд річкового транспорту  

1,000 - 5,000 -

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель 1,000 1,000 5,000 5,000



і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд авіаційного транспорту 

1,000 1,000 5,000 5,000

12.06 Для розміщення та експлуатації об'єктів 
трубопровідного транспорту 

1,000 1,000 5,000 5,000

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд міського електротранспорту 

1,000 1,000 5,000 5,000

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд додаткових транспортних послуг
та допоміжних операцій 

1,000 1,000 5,000 5,000

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд іншого наземного транспорту 

1,000 1,000 5,000 5,000

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

1,000 1,000 5,000 5,000

13 Землі зв'язку х х х х
13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів і 

споруд телекомунікації 
1,000 - 5,000 -

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель 
та споруд об'єктів поштового зв'язку 

1,000 - 5,000 -

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв'язку 

1,000 1,000 5,000 5,000

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 
та для збереження і використання земель 
природно-заповідного фонду

1,000 1,000 5,000 5,000

14 Землі енергетики х х х х
14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій  

1,000 - 5,000 -

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та 
теплової енергії 

1,000 - 5,000 -

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

1,000 - 5,000 -

15 Землі оборони х х х х
15.01 Для розміщення та постійної діяльності 

Збройних Сил України
1,000 - 5,000 -

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
внутрішніх військ МВС

1,000 - 5,000 -

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Державної прикордонної служби України

1,000 - 5,000 -

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби безпеки України

1,000 - 5,000 -

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Державної спеціальної служби 
транспорту

- - - -

15.06 Для розміщення та постійної діяльності - - - -



Служби зовнішньої розвідки України
15.07 Для розміщення та постійної діяльності 

інших, створених відповідно до законів 
України, військових формувань

1,000 - 5,000 -

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

1,000 - 5,000 -

16 Землі запасу 1,000 1,000 5,000 5,000
17 Землі резервного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
18 Землі загального користування 1,000 1,000 5,000 5,000
19 Для цілей підрозділів 16 – 18 та для 

збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

1,000 1,000 5,000 5,000

      

Голова селищної ради                                                       О. ШАПОВАЛОВ



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 від 22 лютого 2019 р  №36                              ХХХ 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 
ршенням  ХХХ  сесії 
селищної ради 
від  22.02.2019 р. №36

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



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 від  22 лютого 2019 р. №  26                        ХХX сесія селищної ради                
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

 Про припинення права 
 постійного користування
 земельною ділянкою

        Відповідно до статей 92, 120, 122, 141, 142 Земельного кодексу України,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

ВИРІШИЛА:

    1.Припинити  право  постійного  користування  земельною  ділянкою,
кадастровий  номер  ххххххххххххххх, комунальної  власності,  призначеної
для  будівництва  виробничої  бази  по  виробництву  будівельних  матеріалів,
загальною  площею  1,2  га,  надане  Виробничому  кооперативу  «Віра»,
посвідчене державним актом на право постійного користування землею серія
МК  № 00031,  зареєстрованого  в  Книзі  записів  державних  актів  на  право
постійного користування землею від 12.01.1994 року  за  № 657, розташовану
в адміністративних межах Воскресенської селищної ради Вітовського району
Миколаївської області. 
   2. Віднести земельну ділянку  загальною площею 1,2  га до земель запасу
комунальної  форми  власності  в  адміністративних  межах   Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області.

     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

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого  2019 р. № 27                          ХХX сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди

      Розглянувши заяву товариства  з  обмеженої  відповідальністю «Леко-
Центр», враховуючи висновок постійних комісій селищної ради,, керуючись
пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  статтями  79  –  81,  116,  118,  121  Земельного  кодексу  України,
селищна  рада

   ВИРІШИЛА:

1. Дозволити розробку технічної  документації із землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  для  будівництва  виробничої  бази  по
виробництву  будівельних  матеріалів  в  користування  на  умовах   оренди
товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «Леко-Центр»  із  земель
комунальної  власності  промисловості,  транспорту,  зв’язку,  енергетики,
оборони та іншого призначення.

         2.  Зобов'язати  замовника    надати  до  Воскресенської  селищної  ради
  технічну документацію із землеустрою на затвердження.

         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

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого 2019 року № 1                           ХХХ   сесія селищної ради
смт.Воскресенське                                            восьмого скликання                       

Про затвердження звіту про 
виконання селищного бюджету 
Воскресенської селищної ради за 
2018 рік.

          Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні ”, пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу
України, заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера  про
виконання селищного бюджету по Воскресенській селищній раді   за   2018
рік, селищна рада

ВИРІШИЛА:

        1. Взяти до відома інформацію про хід виконання селищного бюджету за
2018 рік.
       2. Затвердити звіт про виконання бюджету Воскресенської селищної ради
за  2018 рік по доходній частині в сумі  67 761,346 тис.грн. (додаток №1),     в
тому числі:
                - по загальному фонду      -  65 756,414 тис.грн.,     
                - по спеціальному фонду  -     2004,932 тис.грн.
                
        3. Затвердити звіт про виконання бюджету Воскресенської селищної
ради за  2018 року по видатковій частині селищного бюджету в сумі 
64 719,381 тис.грн. (додатки №2,3), в тому числі:
                 - по загальному фонду     -  54 645,336 тис.грн.,
                 - по спеціальному фонду  -    1 0074,045 тис.грн.
        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію
селищної  ради  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,
приватизації та власності.
                                                                                                    

Селищний голова                                                  О. ШАПОВАЛОВ



Додаток 2 до  рішення №1 ХХХ сесії селищної 
ради від 22.02.2019 

   

Виконання видаткової частини бюджету  
Воскресенської селищної ради за  2018р.

 ( тис.грн. )

ВИДАТКИ КТКВК

Виконано за  2018 р. 

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом 

1 2 3 4 5

Воскресенська селищна рада 01
21

303,309
6 161,200 27 464,509

Державне управління 0110000 5 674,639 117,821 5 792,460
Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної  ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад 

0110150 5 674,639 117,821 5 792,460

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту 0113110 4,060 0,000 4,060

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту 0113112 4,060 0,000 4,060

Соціальний захист  ветеранів війни та праці 0113190 21,000 0,000 21,000
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни 
та праці 0113191 18,000 0,000 18,000

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

0113192 3,000 0,000 3,000

Інші заклади та заходи 0113240 74,415 0,000 74,415
Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення 0113242 74,415 0,000 74,415

Утримання та ефективна експлуатація об`єктів 
житлово-комунального господарства 0116010 57,252 124,533 181,785

Забезпечення  діяльності  водопровідно-
каналізаційного господарства. 0116013 57,252 124,533 181,785

Організація благоустрою населених пунктів 0116030 2 624,275 312,643 2 936,918
Регулювання  цін/тарифів  на  житлово-
комунальні послуги 0116070 35,698 0,000 35,698

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)
на  житлово-комунальні  послуги,  що
затверджувалися  або  погоджувалися  рішенням
місцевого  органу  виконавчої  влади  та  органу
місцевого самоврядування, та розміром економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

0116071 35,698 0,000 35,698

Здійснення  заходів із землеустрою 0117130 79,916 0,000 79,916

Будівництво  об'єктів  житлово-комунального
господарства. 0117310 0,000 909,067 909,067



Виконання інвестиційних проектів 0117360 0,000 3 747,656 3 747,656

Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках
формування  інфраструктури  об'єднаних
територіальних громад

0117362 0,000 2 831,458 2 831,458

Виконання  інвестиційних  проектів  за  рахунок
субвенцій з інших бюджетів 0117368 0,000 916,198 916,198

Реалізація  інших  заходів  щодо  соціально-
економічного розвитку територій 0117370 14,000 93,645 107,645

Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури 0117460 0,000 547,000 547,000

Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та
дорожньої  інфраструктури  за рахунок  субвенції  з
державного бюджету

0117462 0,000 547,000 547,000

Інша економічна діяльність 0117690 0,000 172,200 172,200

Виконання  заходів  за  рахунок  цільових  фондів,
утворених  Верховною  Радою  Автономної
Республіки  Крим,  органами  місцевого
самоврядування  і  місцевими органами виконавчої
влади  і  фондів,  утворених  Верховною  Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування  і  місцевими органами виконавчої
влади

0117691 0,000 172,200 172,200

Охорона  навколишнього  природного
середовища 0118300 0,000 136,635 136,635

Природоохоронні  заходи  за  рахунок  цільових
фондів. 0118340 0,000 136,635 136,635

Міжбюджетні трансферти 0119000
12

718,054
0,000 12 718,054

Дотація з місцевого бюджету  на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров"я за 
рахунок відновідної додаткової дотації з 
державного бюджету

0119130 432,489 0,000 432,489

Субвенція з  місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров"я за 
рахунок коштів медичної  субвенції

0119410 9 950,413 0,000 9 950,413

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів медичної субвенції, що утворився 
на початок бюджетного періоду

0119420 318,788 0,000 318,788

Інші субвенції з місцевого бюджету 0119770 1 950,664 0,000 1 950,664
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

0119800 65,700 0,000 65,700

Відділ освіти,культури,молоді та спорту
Воскресенської селищної ради 06

33
342,027

3 912,845 37 254,872

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах,об"єднаних 
територіальних громадах.

0610160 376,888 7,980 384,868

Надання дошкільної освіти 0611010 7 258,466 596,303 7 854,769

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в 
т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при 
школі) спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями,колегіумами.

0611020
20

992,589
1 676,733 22 669,322



Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними,  художніми,
хореографічними, 
театральними,хоровими,мистецькими)

0611100 1 476,451 24,850 1 501,301

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів. 0611150 480,189 24,000 504,189

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 0611160 1 109,597 34,040 1 143,637
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 0611161 1 102,730 34,040 1 136,770

Інші програми та заходи у сфері освіти 0611162 6,867 0,000 6,867

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 
з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

0613140 44,982 0,000 44,982

Забезпечення діяльності бібліотек 0614030 269,122 0,000 269,122
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів,центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

0614060 1 333,743 989,579 2 323,322

Виконання інвестиційних проектів 0617360 0,000 559,360 559,360
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад

0617362 0,000 61,559 61,559

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

0617363 0,000 497,801 497,801

Усього за тимчасовою класифікацією видатків 
та кредитування місцевих бюджетів Х

54
645,336

10074,045 64 719,381

   

Селищний  голова: О. ШАПОВАЛОВ  

     
Головний  бухгалтер: Н. ЧЕРНЕНКО   



   

   
   

Виконання доходної частини  бюджету Воскресенської селищної ради

за  2018 рік
   

КБ
К
Д

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Виконано

Загальний
фонд

1 2 3

 
10
00
00
00

Податкові надходження 17 383,375

11
00
00
00

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  8 319,755

11
01
00
00

Податок та збір на доходи фізичних осіб 8 310,066

11
01
01
00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 
податку у вигляді заробітної плати

6 566,198

11
01
02
00

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами

271,868

11
01
04
00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 
податку інших ніж заробітна плата

1 175,402

11
01
05
00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного 
декларування

296,598

11
02
00
00

Податок на прибуток підприємств 9,689

11
02
02
00

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 9,689

13
00
00
00

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2,548



13
01
00
00

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 2,548

13
01
02
00

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім  рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування)

2,548

14
00
00
00

Внутрішні податки на товари та послуги 784,722

14
02
00
00

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 87,278

14
02
19
00

Пальне 87,278

14
03
00
00

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 356,440

14
03
19
00

Пальне 356,440

14
04
00
00

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

341,004

18
00
00
00

Місцеві податки 8 276,350

18
01
00
00

Податок на майно

2 616,719

18
01
01
00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є
власниками об'єктів житлової нерухомості 

0,063

18
01
02
00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є 
власниками об'єктів житлової нерухомості 

38,175

18
01
03
00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є
власниками об'єктів нежитлової нерухомості 

158,443

18
01
04
00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які
є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

163,007

18
01
05
00 

Земельний податок з юридичних осіб  

495,475

18
01

Орендна плата з юридичних осіб  
929,869



06
00 
18
01
07
00 

Земельний податок з фізичних осіб  

551,887

18
01
09
00 

Орендна плата з фізичних осіб  

189,654

18
01
11
00

Транспортний податок з юридичних осіб

90,146

18
05
00
00 Єдиний податок  

5 659,631

18
05
03
00 Єдиний податок з юридичних осіб

194,518

18
05
04
00 Єдиний податок з фізичних осіб 

2 590,922

18
05
05
00

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

2 874,191

19
00
00
00 Інші податки та збори 

0,000

19
01
00
00 Екологічний податок 

0,000

19
01
01
00 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення 

0,000

19
01
03
00 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, 
крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

0,000

20
00
00
00

Неподаткові надходження

92,041

21
00
00
00

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

9,352

21
01
00
00

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції
(частки,  паї)  господарських  товариств,  у  статутних  капіталах  яких  є  державна  або
комунальна власність

5,391

21
01
03

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного місцевого бюджету 5,391



00

21
08
00
00

Інші надходження

3,961

21
08
11
00

Адміністративні штрафи та інші санкції 

3,961

21
11
00
00

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва

0,000

22
00
00
00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

82,689

22
01
00
00

Плата за надання адміністративних послуг

42,433

22
01
25
00

Плата за надання інших адміністративних послу

13,418

22
01
26
00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

29,015

22
08
00
00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим
державним майном майном

26,863

22
08
04
00

Надходження  від  орендної  плати  за  користування  цілісним  майновим  комплексом  та  іншим
майном, що перебуває в комунальній власності

26,863

22
09
00
00 Державне мито  

6,350

22
09
01
00

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за 
оформлення документів на спадщину і дарування  

2,996

22
09
04
00

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 
паспортів громадян України  

3,354

24
00
00
00 Інші неподаткові надходження

7,043

24
06
00
00 Інші надходження

7,043

24
06
03
00 Інші надходження

7,043



25
00
00
00

Власні надходження бюджетних установ

0,000

25
01
00
00

Надходження  від  плати  за  послуги,  що  надаються  бюджетними  установами  згідно  із
законодавством

0,000

25
01
01
00 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

0,000

25
01
03
00 Плата за оренду майна бюджетних установ

0,000

25
01
04
00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого 
майна) 

0,000

25
02
00
00 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

0,000

25
02
01
00 Благодійні внески, гранти та дарунки 

0,000

30
00
00
00

Доходи від операцій з капіталом  

0,000

31
00
00
00

Надходження від продажу основного капіталу  

0,000

31
03
00
00

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в 
комунальній власності  

0,000

40
00
00
00

Офіційні трансферти 

48 280,998

41
00
00
00

Від органів державного управління

48 280,998

41
02
00
00

Дотації  

8 754,700

41
02
01
00

Базова дотація

8 754,700

41
03
00
00

Субвенції

29 857,164



41
03
32
00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад

2 830,664

41
03
39
00 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

16 725,300

41
03
42
00 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

9 729,700

41
03
45
00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

571,500

41
04
00
00 Дотація з місцевого бюджету

5 500,400

41
04
01
00 Дотація  з місцевого бюджету зарахунок стабилизаційної дотації  з державного бюджета

217,400

41
04
02
00

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров"я

5 283,000

41
05
00
00 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам

4 168,734

41
05
11
00

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду

59,604

41
05
14
00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

245,231

41
05
15
00

Субвенція  з місцевого бюджету на здійснення переданних видатків у галузі охорони здоров'я за 
рахунок  коштів медичної субвенцииії

330,800

41
05
26
00

Субвенція из місцевого бюджету на фінансовое забеспечення будівництва, реконструкцииії, 
ремонтау та утримання   автомобільних доріг загального використання місцевого значення, вулиць 
та доріг комунальної власності в населенных пунктах за рахунок   відповідної субвенції з 
державного бюджету

0,000

41
05
39
00 Інші субвенції з місцевого бюджету

3 533,099

50
00
00
00 Цільові фонди  

0,000

50
11
00
00

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

0,000

 Всього доходів 65 756,414



   

 Селищний  голова: О. ШАПОВАЛОВ

   

 Головний  бухгалтер: Н. 
ЧЕРНЕНКО

   

   



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 лютого  2019 р. №  23                        ХХX сесія селищної ради                 
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання
 
Про внесення змін до додатку 1 рішення № 2 від 26.06.2018 р 
«Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку
 на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки  на 
території об’єднаної територіальної громади Воскресенської
 селищної ради на 2019 рік»

Керуючись ст. 266 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 № 2 від 26.06.2018 р  «Про
встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно відмінне
від  земельної  ділянки   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.

 Селищний голова                                                                      О.ШАПОВАЛОВ


