
ХХХІІ сесія селищної ради від 27.03.2019 року

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 від 27 березня  2019 р. № 18                        ХХХІІ сесія селищної ради              
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам України для ведення особистого 
селянського господарства

         Розглянувши заяву 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  земельних  ділянок  у
власність громадянам України :
Кралі Олегу Миколайовичу,
Цуркану Юрій Петрович, 
Шумовському Віталію Сергійовичу, 
Колодницькому Віктору Вячеславовичу, 
Піддубному Герману Олеговичу,
Ткаченко Денису Андрійовичу,
Цицьо Івану Івановичу, 
Сиваничу Вадиму Анатолійовичу,
Вінгентеру Андрію Миколайовичу, 
Храмову Олександру Петровичу,
Слюсару Сергію Леонідовичу,
Лівандовському Владиславу Володимировичу, 
Зикіну Костянтину Вікторовичу, 
Кулакевичу Михайлу Карповичу
 для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель
сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованих в
межах  території  Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району
Миколаївської області.



2. Надати у власність земельну ділянку громадянам:
-  Кралі Олегу Миколайовичу площею 1,9263 га,  для ведення особистого
селянського господарства з кадастровим номером  4823355300:03:000:0339 в
адміністративних межах Воскресенської селищної ради Вітовського району
Миколаївської області ( за межами смт Воскресенське);
-  Цуркану  Юрію Петровичу площею 1,9263  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства з кадастровим номером  4823355300:03:000:0340 в
адміністративних межах Воскресенської селищної ради Вітовського району
Миколаївської області ( за межами смт Воскресенське);
-  Шумовському  Віталію  Сергійовичу площею  1,9263  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0329 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами  смт
Воскресенське);
-  Колодницькому Віктору Вячеславовичу площею 1,9263 га, для ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0337 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами  смт
Воскресенське);
-  Піддубному  Герману  Олеговичу  площею  1,9263  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0328 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами  смт
Воскресенське);
- Ткаченко Денису Андрійовичу  площею 1,9263 га, для ведення особистого
селянського господарства з кадастровим номером  4823355300:03:000:0338 в
адміністративних межах Воскресенської селищної ради Вітовського району
Миколаївської області ( за межами смт Воскресенське);
-  Цицьо  Івану  Івановичу площею  1,9263  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства з кадастровим номером  4823355300:03:000:0331 в
адміністративних межах Воскресенської селищної ради Вітовського району
Миколаївської області ( за межами смт Воскресенське);
-  Сиваничу  Вадиму  Анатолійовичу площею  1,9263  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0335 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами  смт
Воскресенське);
-  Вінгентеру  Андрію  Миколайовичу площею  1,9263  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0341 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами  смт
Воскресенське);
-  Храмову  Олександру  Петровичу площею  1,9263  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0334 в адміністративних межах Воскресенської селищної



ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами  смт
Воскресенське);
- Слюсару Сергію Леонідовичу  площею 1,9263 га, для ведення особистого
селянського господарства з кадастровим номером  4823355300:03:000:0333 в
адміністративних межах Воскресенської селищної ради Вітовського району
Миколаївської області ( за межами смт Воскресенське);
-  Лівандовському Владиславу  Володимировичу  площею  1,9263  га,  для
ведення  особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0342 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами
смт Воскресенське);
-  Зикіну  Костянтину  Вікторовичу площею  1,9263  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0330 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами
смт  Воскресенське);
-  Кулакевичу  Михайлу  Карповичу площею  1,9271  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  кадастровим  номером
4823355300:03:000:0325 в адміністративних межах Воскресенської селищної
ради  Вітовського  району  Миколаївської  області  (  за  межами  смт
Воскресенське).

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  27 березня  2019 р. № 19                       ХХХІІ сесія селищної ради              
смт. Воскресенське                                       восьмого скликання

Про затвердження технічної документації
 із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та
 надання у власність земельних ділянок для
 будівництва та обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд  

         Розглянувши заяви гр. Тарабріної Наталії Михайлівни, Чалого Артема
Васильовича, Кирись Валентини Іванівни, Махсудової Тетяни Михайлівни,
Кулик  Олександри  Петрівни 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 земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам України:

-  Тарабріній  Наталії  Михайлівні для  будівництва  та   обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
смт. Воскресенське по вул. Соборна, 56, Вітовського району Миколаївської
області  (кадастровий  номер  –  4823355300:07:009:0167)  загальною площею
0,1344 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Чалому  Артему  Васильовичу для  будівництва  та   обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
с.  Пересадівка  по  вул.  Михайла  Грушевського,  97,  Вітовського  району
Миколаївської  області  (кадастровий  номер  –  4823383900:07:029:0004)
загальною площею 0,1543 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.



- Кирись  Валентині  Антонівні для  будівництва  та   обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
смт.  Воскресенське  по  вул.  Центральна,  20,  Вітовського  району
Миколаївської  області  (кадастровий  номер  –  4823355300:08:040:0005)
загальною площею 0,15 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Махсудовій  Тетяні  Михайлівні для  будівництва  та   обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
с.  Пересадівка  по  вул.  Михайла  Грушевського,  259  Вітовського  району
Миколаївської  області  (кадастровий  номер  –  4823383900:07:069:0013)
загальною площею 0,2330 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Кулик Олександрі Петрівні для будівництва та  обслуговування житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  межах  території
смт.  Воскресенське  по  вул.  Набережна,  19,  Вітовського  району
Миколаївської  області  (кадастровий  номер  –  4823355300:07:010:0159)
загальною площею 0,15 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

2.Надати у власність земельну ділянку громадянам:

-   Тарабріній Наталії  Михайлівні площею 0,1344 га  для будівництва та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах території  смт. Воскресенське по вул. Соборна, 56, Вітовського району
Миколаївської області; 

-  Чалому  Артему  Васильовичу площею  0,1543  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах  території   с.  Пересадівка  по  вул.  Михайла  Грушевського,  97,
Вітовського району Миколаївської області; 

-   Кирись  Валентині  Антонівні площею  0,15  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах території   смт.  Воскресенське  по  вул.  Центральна,  20,  Вітовського
району Миколаївської області;

 -   Махсудовій Тетяні Михайлівні площею 0,2330 га для будівництва та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах  території   с.  Пересадівка  по  вул.  Михайла  Грушевського,  259,
Вітовського району Миколаївської області; 

-   Кулик  Олександрі  Петрівні площею  0,15  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в



межах  території   смт.  Воскресенське  по  вул.  Набережна,  19,  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 27 березня 2019 р. № 25                       ХХХІІ сесія селищної ради                
смт. Воскресенське                                      восьмого скликання

Про  затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та передачу в оренду

земельної  ділянки для визнання

 права власності на житловий будинок

        Розглянувши заяву громадянина України Учня Віктора Михайловича,
технічну  документацію  із  землеустрою,  щодо  встановлення  (відновлення)
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  керуючись  Земельним
кодексом  України,  Законами  України  «Про  оренду  землі»,  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,   селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою,  щодо  встановлення
(відновлення)   меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  (присадибна  ділянка)  Учню  Віктору  Михайловичу,  загальною
площею  0,2170  га,  кадастровий  номер  4823381300:07:034:0016  із  земель
житлової та громадської забудови  розташовану  в с. Калинівка Вітовського
району Миколаївської області по вул.  Свободи, 78.

2. Передати  в  оренду  громадянину  Учню  Віктору  Михайловичу земельну
ділянку  розташовану   в  с.  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської



області по вул.  Свободи, 78 строком на 2 роки  для визнання права власності
на  житловий  будинок  загальною  площею  0,2170  га  кадастровий  номер
4823381300:07:034:0016 із земель житлової та громадської забудови.

3. Встановити  річну  орендну  плату  за  користування  вказаною  земельною
ділянкою в розмірі 0,03 % від їх нормативної грошової оцінки .

4.  Доручити  селищному  голові  Шаповалову  О.М. укласти  від  імені  ради
договір оренди землі згідно даного рішення.

5. 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  27 березня 2019 р. № 23                       ХХХІІ 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 «Клівер»,
враховуючи висновок постійних комісій селищної ради,, керуючись пунктом
34  частини  1  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  статтями  2,  12,  38,  93,  122,  124  Земельного  кодексу  України,
селищна  рада
   ВИРІШИЛА:

1. Дозволити розробку технічної  документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) з
метою  відведення  земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва,  орієнтовною  площею   1,8285  га   в
користування  на  умовах   оренди  Товариству  з  обмеженою
відповідальністю  «Клівер» із  земель  комунальної  власності
сільськогосподарського 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 27 березня 2019 р. №    24                      ХХХІІ сесія селищної ради              
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про надання дозволу на розробку 
Проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди

      Розглянувши заяву гр. Безбожного Леоніда Миколайовича, враховуючи
висновок постійних комісій селищної ради, керуючись пунктом 34 частини 1
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями
2, 12, 38, 93, 122, 124 Земельного кодексу України,  селищна  рада
  

 ВИРІШИЛА:

1. Дозволити  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови, орієнтовною площею  0,9 га  в користування на умовах  оренди гр.
Безбожному  Леоніду  Миколайовичу із  земель  комунальної  власності
громадської забудови (угіддя-забудовані землі) .

 2. Зобов'язати замовника   надати до Воскресенської селищної ради    проект
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   27 березня  2019 р. № 20                      ХХХІІ 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 заяву  громадянки Яковлевої  В.М та  наявну  земельно-
кадастрову  інформацію,  враховуючи  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 громадянці:
-  Яковлєвій  Валентині  Михайлівні 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,  вул.  Панищівська,  215  (кадастровий  номер  –
4823381300:08:001:0047) загальною площею 0,1820 га.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.
2. Надати у власність земельну ділянку громадянці:
-  Яковлєвій Валентині Михайлівні площею 0,1820 га для будівництва та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в
межах території  с. Калинівка по вул. Панищівська, 215  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 27 березня  2019 р. № 22                        ХХХІІ сесія селищної ради              
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про затвердження технічної документації
 із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

       Відповідно до  Земельного кодексу України,  Закону  України «Про
землеустрій»,  Закону  України  «Про  порядок  виділення   в  натурі  (на
місцевості)  земельних  ділянок  власникам  земельних  часток  (паїв)»,
Інструкції «Про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) та їх закріплення межовими знаками», затвердженої наказом
Держкомзему  України  від  18.05.2010  №  376,  розглянувши  технічну
документацію   із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) громадянину України Белевяту
Юрію Анатолійовичу, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості),  яка
передається  у  власність  громадянину  України  Белевяту  Юрію
Анатолійовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
в межах території Воскресенської селищної ( Пересадівської сільської) ради
Вітовського району Миколаївської області.
2.Передати  у  власність  громадянину  України  Белевяту  Юрію
Анатолійовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
земельну  ділянку  площею  5,0565  га  ріллі  з  кадастровим  номером
4823383900:01:000:0640  в  межах  території  Воскресенської  селищної
(Пересадівської сільської) ради 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  27 березня  2019 р. №  26                         ХХХІІ сесія селищної ради           
смт. Воскресенське                                           восьмого скликання

Про надання в оренду земельної 
ділянки  для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадського обслуговування В. 03.15

         Розглянувши  заяву  громадянки  Шкуренко  Віри  Євгенівни,  наявну
земельно-кадастрову  інформацію,  враховуючи  рекомендації  постійних
комісій  селищної  ради  ,  керуючись  Конституцією  України,  Земельним
кодексом України, Законами України “Про оренду землі”, “Про землеустрій”,
“Про місцеве самоврядування в Україні”,   селищна рада
 

ВИРІШИЛА:

1.  Надати  громадянці   Шкуренко  Вірі  Євгенівні   в  оренду  земельну
ділянку  площею  0,335  га      для  будівництва  та  обслуговування  інших
будівель  громадської   забудови  (обслуговування  складських  приміщень)
В.03.15  з  кадастровим  номером  4823355000:02:000:0037  в  межах
с-ще Горохівка Вітовського району Миколаївської області по вул. Миру, 1 Д,
строком на 7 років.

 2.  Встановити  річну  орендну  плату  за  користування  вказаною земельною
ділянкою в розмірі 12% від їх нормативної грошової оцінки .

 3.  Доручити  селищному голові  Шаповалову  О.М. укласти  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  27 березня 2019 р. № 21                          ХХХІІ сесія селищної ради            
смт. Воскресенське                                          восьмого скликання

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування Пересадівській ЗОШ І-ІІІ ступенів

     Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
постійне користування Пересадівській ЗОШ І-ІІІ ступенів для розташування
та обслуговування будівлі  школи, керуючись Земельним Кодексом України,
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   селищна рада
 

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в
постійне  користування  Пересадівській  ЗОШ  І-ІІІ ступенів  для
розташування  та  обслуговування   будівлі  школи  із  земель  комунальної
власності  не  наданих  у  власність  або  користування  в   с.  Пересадівка,
вул.  Шевченка, 160 в адміністративних межах Воскресенської селищної ради
Вітовського району Миколаївської області.

2.  Передати  в  постійне  користування  Пересадівській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
земельну  ділянку  для  розташування  та  обслуговування   будівлі  школи  із
земель  комунальної  власності  не  наданих  у  власність  або  користування,
загальною площею 1,7059 га з кадастровим номером 4823383900:07:057:0014.



  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 

РІШЕННЯ

від 27 березня 2019 року № 1                    ХХХІІ сесія селищної ради

смт.Воскресенське                                      восьмого скликання

Про затвердження Переліку об’єктів та  Переліку оплачуваних 

суспільно-корисних робіт  для осіб, на яких судом накладене 

адміністративне  стягнення у виді суспільно-корисних робіт 

на 2019 рік.

         Керуючись  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку 
примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», на підставі 
ст.183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглянувши
лист Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області від 
16.03.2019 р. № (15-32)2178,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Перелік об’єктів  та  Перелік  видів оплачуваних суспільно -
корисних робіт для осіб, на яких судом накладене адміністративне стягнення
у виді суспільно-корисних робіт (Додаток 1).

  2. Затвердити Перелік підприємств , на яких можуть проводитись суспільно-
корисні оплачувані роботи (додаток 2).



3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з

питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,

бюджету, фінансів, економічної реформи, підприємництва та власності.

 Селищний голова                                                           О.Шаповалов

                       Додаток 1
                                                  до рішення №1

                                                                                      ХХХІІ сесії  селищної ради
       від 27 березня 2019 року

ПЕРЕЛІК

об’єктів та видів оплачуваних суспільно  - корисних робіт для осіб, на
яких судом накладене адміністративне стягнення у вигляді оплачуваних

суспільно - корисних робіт на 2019 рік

№
з/п

Види суспільно корисних оплачуваних робіт Об’єкти

1 Благоустрій  та  озеленення території   населених
пунктів  селищної  ради  ,  кладовищ,  зон
відпочинку , придорожніх смуг.

Селищні, сільські
парки, сквери, площі,
зони відпочинку  та

інші об’єкти
загального

користування. 

Об’єкти соціальної
сфери.

Кладовища,
пам’ятники, пам’ятні

знаки. 

2 Проведення  благоустрою  придорожніх  смуг
автомобільних доріг за межами проїзної частини,
вирубування  кущів  та  самосіву,  скошування
трави в межах смуги відчуження, біля дорожніх
знаків,  прибирання  сміття  у  смузі  відчуження
доріг,  інші  види  робіт,  які  належать  до
впорядкування дорожніх елементів.

3 Ремонт  вулично-дорожньої  мережі:  копання
водовідвідних  канав,  влаштування  тимчасових
водовідвідних  лотків,  розкопка  траншей
водопровідних  мереж,  фарбування  пішохідних
огорож.



Зупинки громадського
транспорту.

Території спортивних
та дитячих

майданчиків.

Вулиці 

населених пунктів,
дороги, 

узбіччя доріг

Вулично – дорожня
мережа, тротуари,

алеї.

Сміттєзвалища. 

Інші об’єкти на
території населених

пунктів.

Інші об’єкти
комунального
господарства

  

 

 

4 Впорядкування  територій  населених  пунктів  з
метою  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій,  визнаних  такими  у  встановленому
порядку.

5 Впорядкування  території,  прилеглої  до
пам’ятників,  пам’ятних  знаків,  місць
меморіального  поховання  загиблих  захисників
Вітчизни.

6 Підсобні  роботи  при  проведенні  ремонту  або
реконструкції об’єктів соціальної сфери (клубів,
навчальних  закладів,  дитячих  дошкільних
закладів,  спортивних  майданчиків,  закладів
культури і  охорони здоров’я),  які  здійснюються
власними силами бюджетних установ.

7 Прибирання  побутового,  рослинного  та
будівельного  сміття  на  прибудинкових
територіях  та  загального користування.

8 Ліквідація  неорганізованих  (стихійних)  звалищ
сміття,  навантаження  та  вивіз  негабаритного
сміття, обрізаного гілля.

9 Прибирання  від  хмизу  та  гілок  об'єктів,  де
проводились  роботи  із  обрізки  зелених
насаджень.

10 Очищення  газонів  від  листя  з  навантаженням
його на машину.

11 Очищення доріг,  тротуарів, пішохідних доріжок
та  зупинок  громадського  транспорту від  снігу,
ожеледиці, льоду  та посипання протиожеледним
матеріалом  на  прибудинкових  територіях,
загального користування.

12 Косіння,  видалення  трави,  ліквідація  бур’янів,
порослі  та  кущів,  карантинних  рослин  на
територіях загального користування.

13 Копання  газонів  та  клумб,  висадка  саджанців
дерев,  кущів,  квітів,  поливання  клумб,
скошування газонів



14 Прибирання, фарбування спортивних та дитячих
майданчиків  на   територіях  загального
користування

15 Очищення опор і фасадів будинків від рекламних
оголошень

16 Прибирання  сміття  з  урн,  на   прибудинкових
територіях  та  загального користування

17 Прибирання узбіччя вздовж вулиць.

18 Інші види загальнодоступних суспільно корисних
оплачуваних робіт, які мають суспільно корисну
спрямованість.

Керуючий справами виконавчого комітету                                   В. Черновол



Додаток 2

                                                   до рішення № 1
                                                                                       ХХІІ сесії  селищної ради

                      від 27 березня 2019 року

Перелік 

підприємств селищної ради, на яких можуть проводитись

 суспільно-корисні оплачувані роботи

№
п/п

Найменування підприємства

1 Воскресенський КПП

2 ЖКП «Калина»

Керуючий справами виконавчого комітету                                   В. Черновол



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

          від  27 березня 2019 р. №   4                  XХХІІ  сесія селищної    

          смт Воскресенське                                ради восьмого скликання

Про затвердження  проекту будівництва

      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  проект  будівництва:  «Капітальний  ремонт
водонапірної  башти  «Рожновського»  в  с.  Пересадівка,  по  вул.
Івана  Франка  Вітовського  району  Миколаївської  області»,
зведений кошторисний розрахунок складає 299,770 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

РІШЕННЯ

          від  27березня 2019 р. № 8                     XХХІІ  сесія селищної  ради  

       смт Воскресенське                                   восьмого скликання

Про  затвердження  проекту
будівництва 

      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  проект  будівництва:  «Капітальний  ремонт  дорожнього
покриття  по  вул.  Жовтнева  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської  області»,  зведений  кошторисний  розрахунок  складає
299,995 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

РІШЕННЯ

          від  27 березня 2019 р. № 5                  XХХІІ  сесія селищної    

          смт Воскресенське                                ради восьмого скликання

Про  затвердження  проекту
будівництва 

      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  проект  будівництва:  «Капітальний ремонт водонапірної
башти  «Рожновського»  в  смт.  Воскресенське,  по  вул.  Пушкіна
Вітовського  району  Миколаївської  області»,  зведений  кошторисний
розрахунок складає 299,770 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

РІШЕННЯ

          від  27 березня 2019 р. №  9                  XХХІІ  сесія селищної    

          смт Воскресенське                                ради восьмого скликання

Про  затвердження  проекту
будівництва 

      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 проект будівництва: «Капітальний ремонт дороги по вул.
Зоряна  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської
області», зведений кошторисний розрахунок складає 297,334 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

РІШЕННЯ

          від  27 березня 2019   р.   №     12                     XХХІІ  сесія селищної    ради

          смт Воскресенське                              восьмого скликання

Про  затвердження  проекту
будівництва 

      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  проект  будівництва:  «Капітальний  ремонт  підсобних
приміщень  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по  вул.  Соборній,  15,  в  с.
Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»,  зведений
кошторисний розрахунок складає 269,744 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 РАЙОНК МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

             від  27березня  2019 р. №13                         XХХІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                   восьмого скликання

Про  затвердження  зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з  метою  раціонального  використання  бюджетних  коштів  та  у
зв’язку зі збільшенням обсягу робіт по об’єкту будівництва, селищна рада



ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва «Поточний ремонт тротуарної доріжки ДНЗ «Вишенька» в
с.  Горохівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»,  зведений
кошторисний розрахунок складає – 164,500 тис. грн. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення ХVІІІ позачергової сесії
селищної  ради  восьмого  скликання  від  14  червня  2018  року  №  17
«Поточний ремонт тротуарної доріжки ДНЗ «Вишенька» в с. Горохівка
Вітовського району Миколаївської області»

3. 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

РІШЕННЯ

          від  27 березня 2019 р. №  6                 XХХІІ  сесія селищної    

          смт Воскресенське                              ради восьмого скликання

Про  затвердження  проекту
будівництва 

      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 проект будівництва: «Капітальний ремонт водонапірної
башти  «Капітальний  ремонт  ДНЗ  «Вишенька»,  в  с.  Горохівка,  по
вул.  9  Травня,  15,  Вітовського  району  Миколаївської  області»,
зведений кошторисний розрахунок складає 299,963 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

РІШЕННЯ

          від  27 березня 2019 р. № 10               XХХІІ  сесія селищної   ради

          смт Воскресенське                             восьмого скликання

Про  затвердження  проекту
будівництва 

      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 проект будівництва:  «Капітальний ремонт дорожнього
покриття  по  провулку  імені  Сергія  Непсова  в  с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської  області»,  зведений кошторисний
розрахунок складає 299,358 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

РІШЕННЯ

             від  27березня 2019 р. № 14                                   XХХІІ сесія селищної ради

         смт Воскресенське                                     восьмого скликання

Про  затвердження  зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва



      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з  метою  раціонального  використання  бюджетних  коштів  та  у
зв’язку зі збільшенням обсягу робіт по об’єкту будівництва, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва  «Поточний  ремонт  опалення  Воскресенської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  Вітовського  району  Миколаївської  області»,  зведений
кошторисний розрахунок складає – 33,807 тис. грн. 

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

РІШЕННЯ

          від  27 березня 2019 р. №  7                XХХІІ  сесія селищної    ради

          смт Воскресенське                               восьмого скликання

Про  затвердження  проекту
будівництва 



      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 проект будівництва:  «Капітальний ремонт дорожнього
покриття  по  вул.  Баклана  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської  області»,  зведений кошторисний розрахунок складає
299,972 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

РІШЕННЯ

          від  27 березня  2019 р. № 11               XХХІІ  сесія селищної  ради

          смт Воскресенське                                восьмого скликання

Про  затвердження  проекту
будівництва 

      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  проект  будівництва:  «Капітальний  ремонт  підлоги
спортивної зали Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Соборній,
15,  в  с.  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»,
зведений кошторисний розрахунок складає 296.756 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

РІШЕННЯ

          від  27 березня 2019 р. №  15                  XХХІІ сесія селищної   ради 

          смт Воскресенське                                   восьмого скликання
                                    

Про  надання  дозволу  на
виготовлення проекту будівництва



      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.Надати  дозвіл  на  виготовлення  проекту  будівництва  по  об’єкту:
«Капітальний  ремонт  їдальні  Пересадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району  Миколаївської
області».

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

 РІШЕННЯ

від 27 березня 2019 р №27                     ХХХІІ сесія селищної ради
смт Воскресенське                                   восьмого скликання

 Про звіт депутата  Воскресенської селищної ради 

 про роботу у раді та  виборчому окрузі    



Керуючись пунктом  12  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  п.4  статті  20  Закону  України  «  Про  статус
депутатів місцевих рад», заслухавши звіт депутата Воскресенської селищної
ради Трофіменко Наталії Іванівни, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Звіт депутата від  виборчого округу №5 Трофіменко Наталії Іванівни,

  взяти до відома ( звіт додається)

2.Визнати  роботу  депутата  Воскресенської  селищної  ради   Трофіменко
Наталії Іванівни задовільною

3.Доручити  секретарю  селищної  ради  оприлюднити  звіти  депутатів  на
офіційному  веб- сайті селищної ради

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію
селищної  ради  з  питань  прав  людини,  законності,  депутатської  етики,
промисловості, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Селищний голова                                 О.ШАПОВАЛОВ

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

від 27 березня 2019 р №29                     ХХХІІ сесія селищної ради
смт Воскресенське                                   восьмого скликання

 Про звіт депутата  Воскресенської селищної ради 

 про роботу у раді та  виборчому окрузі    



Керуючись пунктом  12  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  п.4  статті  20  Закону  України  «  Про  статус
депутатів місцевих рад», заслухавши звіт депутата Воскресенської селищної
ради Булкіна Сергія Сергійовича  , селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Звіт депутата від  виборчого округу №25 Булкіна Сергія Сергійовича,

  взяти до відома ( звіт додається)

2.Визнати роботу депутата Воскресенської селищної ради  Булкіна Сергія
Сергійовича  задовільною

3.Доручити  секретарю  селищної  ради  оприлюднити  звіти  депутатів  на
офіційному  веб- сайті селищної ради

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію
селищної  ради  з  питань  прав  людини,  законності,  депутатської  етики,
промисловості, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Селищний голова                                 О.ШАПОВАЛОВ

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

від 27 березня 2019 р №28                      ХХХІІ сесія селищної ради
смт Воскресенське                                   восьмого скликання

 Про звіт депутата  Воскресенської селищної ради 

 про роботу у раді та  виборчому окрузі    



Керуючись пунктом  12  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  п.4  статті  20  Закону  України  «  Про  статус
депутатів місцевих рад», заслухавши звіт депутата Воскресенської селищної
ради Мельник Людмили Євгенівни, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Звіт депутата від  виборчого округу №22 Мельник Людмили Євгенівни,

  взяти до відома ( звіт додається)

2.Визнати  роботу  депутата  Воскресенської  селищної  ради   Мельник
Людмили Євгенівни задовільною.

3.Доручити  секретарю  селищної  ради  оприлюднити  звіти  депутатів  на
офіційному  веб- сайті селищної ради.

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію
селищної  ради  з  питань  прав  людини,  законності,  депутатської  етики,
промисловості, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Селищний голова                                 О.ШАПОВАЛОВ



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 РІШЕННЯ

від_27 березня  2019 року №2                   ХХХІІ   сесія селищної ради            

смт. Воскресенське                                   восьмого скликання       

Про затвердження програми "Питна вода"

на 2019 рік на території Воскресенської селищної ради

Відповідно  до   пункту  22  статті  26,  статті  60  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 програму "Питна вода" на 2019 рік на території Воскресенської
селищної ради, що 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

                    ЗАТВЕРДЖЕНО
  рішенням селищної ради
 від  27.03.2019  року № 2

ПРОГРАМА

«Питна вода» на 2019 рік  на території Воскресенської
селищної ради

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма  «Питна  вода»  на  2019  рік   на  території  Воскресенської
селищної  ради  спрямована  на  реалізацію  державної  політики  щодо
забезпечення населення якісною питною водою відповідно Закону України
„ Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення ”.

Забезпечення водою населення селищної ради є однією з приоритетних
проблем, розв’язання якої необхідне для підвищення рівня життя населення,
збереження здоров’я людей, поліпшення умов.

Необхідність прийняття цієї програми поєднана  з:
- незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел

питного водопостачання; 
- застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного

водопостачання та водовідведення;
- обмеженістю у фінансуванні для утримання в належному технічному

стані,  оновлення  модернізації  систем  питного  водопостачання  та
водовідведення.

Розділ II



МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є покращення забезпечення населення селищної ради

питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідно
–  каналізаційної  мережі,  підвищення  ефективності  та  надійності  її
функціонування,  охорона  та  раціональне  використання  джерел  питного
водопостачання.

Для  досягнення  цієї  мети  необхідно  провести  відновлення  роботи
свердловин,  запровадження  локальних  схем  водопостачання,  проведення
капітальних  ремонтів  існуючих  систем  водопровідних  мереж,  поточний,
капітальний   ремонт  водонапірних  башт,  вдосконалення  технологій,
контролю якості питної води.

Розділ III
НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма «Питна вода» на 2019 рік на території Воскресенської селищної
ради базується на таких основних напрямках:

 -    розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення ;
- розширення використання підземних вод для питного водопостачання;
- охорона  і раціональне використання джерел питного водопостачання;
- покращення якості питної води.
Основним  завданням  розвитку  систем  водопостачання  є  капітальний  ремонт
водопровідних мереж.

Розділ IV
ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

Програма  "Питна  вода"  на  2019  рік   розрахована  на  1  рік  та  передбачає
наступне:

- поліпшити  стан  та  забезпечити  дотримання  режимів  зон  санітарної
охорони та  водоохоронних зон   джерел   питного  водопостачання.  З  цією
метою ЖКП селищної ради в планові тарифи на водопостачання необхідно
включити витрати, пов’язані з належним утриманням санітарних зон;

- відновити  та  реконструювати  в  селищній   раді  системи  питного
водопостачання, що знаходяться в незадовільному стані;

- здійснити  заходи  щодо  економії  питної  води  та  зниження
енергоємності її виробництва. З метою зниження енергоємності передбачити:
встановлення  багато  тарифних  електролічильників  прямого  включення,
автоматики захисту, приладів обліку води;



-  будівництво  нових  мереж  водопостачання  та  свердловин,  пошук
альтернативних джерел водоочищення;

-   придбання  обладнання  для  водонапірних  башт  та  водопостачальних
мереж;

- поточний ремонт насосів;
 - придбання матеріалів та насосів для водопровідної каналізаційної мережі;
-  послуги  по  складанню паспорту  на  свердловинах  Воскресенської  селищної
ради;
-  здійснення  відшкодування  різниці  в  тарифах  між  розмірами  тарифів  на
водопостачання  для  населення,  що  затверджувалися  рішеннями  виконавчих
комітетів сільських, селищних рад та розміром нижчим від розміру економічно
обґрунтованих витрат, пов'язаних з водопостачанням;
- реконструкція, поточний та капітальний ремонт водонапірних башт.

Розділ V
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування програми здійснюється за рахунок:
- коштів Державного бюджету України
- коштів бюджету селищної ради
- коштів житлово-комунального підприємства селищної ради відповідно

до програм їх розвитку, затверджених органом місцевого самоврядуванням
- залучення інвестицій
- інших джерел надходження, у тому числі благодійних внесків.
- коштів  вільного залишку  

 Кошти  Державного  бюджету  України  можуть  використовуватися  на
державну підтримку таких заходів:

- будівництво водозабірних свердловин
- монтаж водопровідних башт
- реконструкція каналізаційних очисних споруд
- придбання обладнання для водонапірних башт та водопостачальних  мереж.

Головним розпорядником бюджетних коштів з виконання заходів програми є
Воскресенська селищна  рада.

Селищний  голова                                                                     О.ШАПОВАЛОВ



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

РІШЕННЯ

від_27 березня 2019 року № 3         ХХХІІ     сесія селищної ради            

смт. Воскресенське                          восьмого скликання       

Про  внесення доповнень до заходів на 2019 рік до програми
«Розвитку  житлово-комунального  господарства,  благоустрою
населених  пунктів   на  території  Воскресенської   селищної
ради на 2018-2020 роки»

Відповідно  до   пункту  22  статті  26,  статті  60  Закону  України  „  Про
місцеве самоврядування в Україні»,  рішення № 2 від 27.12.2017 року ХІУ
позачергової  сесії  восьмого  скликання  «  Про  затвердження  селищної
програми  «  Розвитку  житлово-комунального  господарства,  благоустрою
населених пунктів  на території Воскресенської селищної ради на 2018-2020
роки»,  враховуючи  рекомендації  постійної  комісії  з  питань  регуляторної



політики,  інвестиційної  діяльності,  планування  бюджету,  фінансів,
економічної реформи підприємства, приватизації та власності, селищна рада

 ВИРІШИЛА:

1.  Внести  доповнення  до  заходів  на  2019  рік  до  програми   "Розвитку
житлово-комунального  господарства,  благоустрою  населених  пунктів  на
території  Воскресенської  селищної   ради  на  2018-2020  роки",  а  саме
доповнити пунктом

- придбання лічильника електричного однофазного для господарчих потреб
Воскресенської селищної ради. 

    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

РІШЕННЯ

          від  27 березня 2019 р. № 16                  XХХІІ  сесія селищної  ради

          смт Воскресенське                                 восьмого скликання

Про  затвердження  проекту
будівництва 

      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  проект  будівництва:  «Капітальний  ремонт  частини
подвір’я  ДНЗ  «Колосок»  по  вул.  Михайла  Грушевського,  144  в  с.
Пересадівка,  Вітовського  району,  Миколаївської  області»,  зведений
кошторисний розрахунок складає 663,667 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 


