
Перелік
рішень, прийнятих на тридцять третій сесії 

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання
08 травня   2019 року

 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

1 Про  приєднання  до  Європейської  ініціативи
« Угода мерів»

№ 1
08.05.2019

2 Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету
Воскресенської  селищної  ради  за  І  квартал  2019
року

№2
08.05.2019

3 Про  внесення  змін  до  структури  виконавчого
комітету апарату селищної ради

№3
08.05.2019

4 Про направлення на навчання селищного голову №4
08.05.2019

5 Про  затвердження  додаткових  угод,  укладених
селищним головою від імені ради

№5
08.05.2019

6 Про надання згоди на передачу в оренду частини
приміщень  нерухомого  майна  комунальної
власності( АЗПСМ с.Пересадівка)

№6
08.05.2019

7 Про  затвердження  зведеного  кошторисного
розрахунку  вартості  об’єкта  будівництва
(  Поточний  ремонт  бесідки  в  ЗДО  «  Сонечко»
с.Калинівка)

№7
08.05.2019

8 По  затвердження  проекту  будівництва
( Капітальний ремонт частини приміщень селищної
ради для обладнання ЦНАП в смт Воскресенське
по вул. Соборній,86)

№8
08.05.2019

9 Про  затвердження  проекту  будівництва  (  Нове
будівництво  спортивного  майданчика  для  міні-
футболу із штучним покриттям по вул. Соборна,15
у с.Калинівка)

№9
08.05.2019

10 Про  затвердження  проекту  будівництва
( Капітальний ремонт частини приміщень ДНЗ по
вул.. Свобода,109 в с.Калинівка)

№10
08.05.2019

11 Про  затвердження  проекту  будівництва №11



(  Капітальний  ремонт  глядацької  зали  Будинку
культури по вул. Центральна,62 смт Воскресенське)

08.05.2019

12 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва(  Капітальний  ремонт  приміщень  та
коридору будинку культури по вул. Центральна,62
в смт Воскресенське)

№12
08.05.2019

13 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва  (  Капітальний  ремонт  дороги
(  відновлення  елементів  покриття)  по  вул.
Шевченко на ділянці від № 40 до буд №20 в смт
Воскресенське)

№13
08.05.2019

14 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва  (  Капітальний  ремонт  будівлі
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
в смт. Воскресенське)

№14
08.05.2019

15 Про  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської
селищної ради на 2019 рік

№15
08.05.2019

16 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  нормативної  грошової  оцінки
земель  селища  Горохівка  Вітовського  району
Миколаївської області

№16
08.05.2019

17 Про проведення земельних торгів у формі аукціону
(8,8га)

№17
08.05.2019

18 Про проведення земельних торгів у формі аукціону
(30,00 га)

№18
08.05.2019

19 Про проведення земельних торгів у формі аукціону
(25,2014 га)

№19
08.05.2019

20 Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення  індивідуального  садівництва  у
власність(Шумило Г.В.)

№20
08.05.2019

21 Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення  індивідуального  садівництва  у
власність(Боклаг Н. І.)

№21
08.05.2019

22 Про  надання  в  оренду  земельної  ділянки  для
розміщення та експлуатації  основних,  підсобних і
допоміжних  будівель  та  споруд  будівельних
організацій  та  підприємств  (  ТОВ  «Шляхове
будівництво «АЛЬТКОМ»)

№22
08.05.2019

23 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  індивідуального  садівництва
(Кулакевич Т.Є)

№23
08.05.2019



24 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд         ( Воробйова,
Вовченко, Мельник, Мердак, Нікора)

№24
08.05.2019

25 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр..
Забочень  М.С.  для  будівництва  і  обслуговування
жилого будинку, господарських будівель та споруд

№25
08.05.2019

26 Про  затвердження  технічної  документації  з
нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки,
яка перебуває в оренді ТОВ «Шляхове будівництво
«АЛЬТКОМ»»

№26
08.05.2019

27 Про  затвердження  технічної  документації   з
нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
для  розміщення,  будівництва,  експлуатації  та
обслуговування  будівель  і  споруд
енергогенеруючих  підприємств,  установ  і
організацій( ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ»)

№27
08.05.2019

28 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( Сторчеус, Гузоватий, Ульріх, 
Кіча, Грушевський ,Воронов,Губенко)

№28
08.05.2019

29 Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  відведення
земельних  ділянок  для  продажу  прав  оренди  на
земельних  торгах  сільськогосподарського
призначення

№29
08.05.2019

30 Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
громадянину Горіну Дмитру Юрійовичу

№30
08.05.2019

31 Про  надання  дозволу  на  розробку  проектів
землеустрою щодо відведення  земельних ділянок,
технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення( відновлення) меж земельної ділянки
в натурі ( на місцевості) з метою передачі в оренду

№31
08.05.2019

32 Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з

№32
08.05.2019



метою  передачі  в  оренду  для  визнання  права
власності на об’єкт нерухомості( гараж)
 (Бережний А.А.)

33 Про  визнання  такими  що  втратили  чинність
рішення  Воскресенської  селищної  ради  №21  від
15.08.2018  «  Про  надання  дозволу  на  розробку
проекту із землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  в  довгострокову  оренду  ТОВ  «  СОЛАР
ФАРМ-2»  в  адміністративних  межах
Воскресенської  селищної  ради(  Воскресенська
ОТГ)»  та  рішення  Воскресенської  селищної  ради
№28  від  25.10.2018  «Про  надання  дозволу  на
розробку проекту із землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки в довгострокову  оренду ТОВ «
СОЛАР  ФАРМ-2»  в  адміністративних  межах
Воскресенської  селищної  ради  (  Воскресенська
ОТГ)»

№33
08.05.2019

34 Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення( відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  прав
власності   громадян  1/2  Шутяк  Т.П.,1/2  Шутяк
М.М.

№34
08.05.2019

35 Про  надання  погодження  щодо  відведення
земельної  ділянки  для  ведення  особистого
селянського  господарства  у  власність
( Васильєв О.В.)

№35
08.05.2019

36 Про  затвердження  Цільової  програми
територіальної  оборони  Воскресенської  селищної
ради на 2019-2020 роки

№ 36
08.05.2019

37 Про затвердження програми « Поховання померлих
безрідних та невідомих громадян на 2019 рік»

№37
08.05.2019

38 Про  внесення  змін  до  програм  Воскресенської
селищної ради та відповідних заходів до них

№38
08.05.2019

39 Про  надання  щорічної   основної  відпустки
Воскресенському  селищному  голові
Шаповалову  О.М.  з  виплатою  матеріальної
допомоги на оздоровлення

№39
08.05.2019

40 Про  надання  згоди  на  передачу  в  оренду  частин
приміщень  нерухомого  майна  комунальної
власності

№40
08.05.2019

41 Про звіт  депутата  Воскресенської   селищної  ради №41



про  роботу  у  раді  та  виборчому  окрузі
(Черновол В.І.)

08.05.2019

42 Про  звіт  депутата  Воскресенської  селищної  ради
про  роботу  у  раді  та  виборчому  окрузі
( Лисак М.М.)

№42
08.05.2019

43  Про  внесення  змін  до  штатного  розпису  та
затвердження  граничної  чисельності  працівників
бухгалтерії  відділу  освіти,  культури,  молоді  та
спорту Воскресенської селищної ради Вітовського
району Миколаївської області

№43
08.05.2019

Секретар селищної ради                                 Т.БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

П Р О Т О К О Л

08 травня   2019 року № 33                           ХХХІІІ сесія  селищної ради
      смт Воскресенське                                  восьмого скликання   
                                                                         
   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 17
   Відсутні – 9
Присутні:
 - начальник відділу земельних відносин- Лінінська О.А.
- начальник відділу фінансів Белев’ят Ю.І.
- головний бухгалтер Черненко Н.Й
- начальник відділу ЖКГ селищної ради Гадомський С.В.
-головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт – Сакун О.В.
- спеціаліст- бухгалтер Бурлака Л.М
- завгосп селищної ради Мількович В.В.
- в.о.старости с.Калинівка Кузьмін В.С.
- в.о старости с.Пересадівка Бєгліца І.Ф.

   Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр Михайлович

вносить  пропозицію  про  відкриття  тридцять  третьої  сесії  селищної  ради

восьмого скликання.

                 Звучить Державний гімн України



Селищний голова вносить пропозицію про обрання лічильної комісії у складі
1 депутата – Гарізан Юлії Валеріївни
Селищна рада затверджує склад лічильної комісії.
Селищна рада затверджує порядок денний та Регламент роботи тридцять        
третьої  сесії селищної ради восьмого скликання одноголосно.
Після   обговорення  і   внесення  пропозицій   сільська   рада   затверджує
порядок денний  сесії.

До  порядку  денного  включено такі  питання:     
 
                                                                  
  1.Про приєднання до Європейської ініціативи « Угода мерів»
Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова 
2.   Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету  Воскресенської
селищної ради за І квартал 2019 року
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради
3. Про внесення змін до структури виконавчого апарату селищної ради
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету
4.Про направлення на навчання селищного голову.
Доповідач:  Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету
5.Про затвердження додаткових угод , укладених селищним головою від
імені ради
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
6.Про надання згоди на передачу в оренду частини приміщень нерухомого
майна комунальної власності (АЗПСМ с.Пересадівка)
Доповідач:  Сакун  О.В,  головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ-  юрисконсульт
селищної ради
7.Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  (  Поточний  ремонт  бесідки  в  ЗДО  «  Сонечко»
с.Калинівка)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
8.Про  затвердження  проекту  будівництва  (Капітальний  ремонт
частини  приміщень  селищної  ради  для  обладнання  ЦНАП  в
смт Воскресенське по вул. Соборній,86)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
9.Про  затвердження  проекту  будівництва  (  Нове  будівництво
спортивного майданчика для міні - футболу із штучним покриттям по
вул. Соборна,15 в с.Калинівка)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
10.Про  затвердження  проекту  будівництва(  Капітальний  ремонт
частини приміщень ДНЗ по вул. Свобода,109 в с.Калинівка)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ



11.Про  затвердження  проекту  будівництва  (Капітальний  ремонт
глядацької  зали  Будинку  культури  по  вул.Центральна,62  смт
Воскресенське)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
12.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
( Капітальний ремонт приміщень та коридору будинку культури по вул.
Центральна,62 в смт Воскресенське)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
13.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
( Капітальний ремонт дороги( відновлення елементів покриття) по вул.
Шевченко на ділянці від №40 до №20 в смт Воскресенське)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
14.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
( Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної
медицини в смт Воскресенське)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
15.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019
рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів
16.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
нормативної  грошової  оцінки  земель  селища  Горохівка  Вітовського
району Миколаївської області
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
17.Про проведення земельних торгів у формі аукціону (8,8 га)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
18.Про проведення земельних торгів у формі аукціону ( 30,00га)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
19.Про проведення земельних торгів у формі аукціону( 25,2014 га)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
20.Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення
індивідуального садівництва у власність (Шумило Г.В.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
21.Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення
індивідуального садівництва у власність ( Боклаг Н.І.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
22.Про  надання  в  оренду  земельної  ділянки  для  розміщення  та
експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд
будівельних  організацій  та  підприємств(  ТОВ  «  Шляхове  будівництво
« Альтком»)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва
 ( Кулакевич Т.Є)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
24.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  будівництва  та  обслуговування  житлового



будинку, господарських будівель і споруд ( Воробйова, Вовченко, Мельник,
Мердак, Нікора)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин

25.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Забочень М.С. для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель та споруд.
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
26.Про затвердження технічної  документації   з  нормативної грошової
оцінки  земельної  ділянки,  яка  перебуває  в  оренді  ТОВ  «  Шляхове
будівництво « АЛЬТКОМ»
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
27.Про  затвердження  технічної  документації  з  нормативної  грошової
оцінки земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій ( ТО « Санлайт Енерджі»)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
28.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  та  споруд  (Сторчеус,
Гузоватий, Ульріх ,Кіча ,Грушевський, Воронова, Губенко)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
29.Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу прав оренди
на земельних торгах сільськогосподарського призначення
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
30.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Горіну Д.Ю.
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
31.Про  надання  дозволу  на  розробку   проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок,  технічної  документації  із  землеустрою
щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на
місцевості) з метою передачі в оренду
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
32.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  з  метою  передачі  в  оренду  для  визнання
права власності на об’єкт нерухомості (гараж)( Бережний  А.А.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
33.Про визнання такими що втратили чинність рішення Восресенської
селищної  ради  №21  від  15.08.2018  «  Про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  із  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в
довгострокову  оренду  ТОВ  «  СОЛАР  ФАРМ-2»  в  адміністративних
межах Воскресенської селищної ради (Воскресенська ОТГ)» та рішення
Воскресенської селищної ради №28 від 25.10.2018 « Про надання дозволу на
розробку  проекту  із  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в



довгострокову оренду ТОВ« СОЛАР ФАРМ-2» в адміністративних межах
Воскресенської селищної ради (Воскресенська ОТГ)»
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
34.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на
місцевості прав власності громадян ½ Шутяк Т.П.,1/2 Шутяк М.М.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
35.Про  надання  погодження  щодо  відведення  земельної  ділянки  для
ведення особистого селянського господарства у власність ( Васильєв О.В.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
36.Про  затвердження  Цільової  програми  територіальної  оборони
Воскресенської селищної ради на 2019-2020 роки
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер
37.  Про  затвердження  програми  «  Поховання  померлих  безрідних  та
невідомих громадян на 2019 рік»
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер
38.Про  внесення  змін  до  програм  Воскресенської  селищної  ради  та
відповідних заходів до них.
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер
39.Про надання щорічної  основної відпустки Воскресенському селищному
голові  Шаповалову  О.М.  з  виплатою  матеріальної  допомоги  на
оздоровлення
Доповідач: Черновол  В.І., керуюча справами виконавчого комітету
40.Про надання згоди на передачу в оренду частин приміщень нерухомого
майна комунальної власності.
Доповідач:  Сакун  О.В.,  головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ-  юрисконсульт
селищної ради
41.Про звіт депутата Воскресенської селищної ради про роботу у раді та
виборчому окрузі ( Черновол В.І.)
Доповідач: Черновол В.І., депутат селищної ради
42.Про звіт депутата Воскресенської селищної ради про роботу у раді та
виборчому окрузі ( Лисак М.М.)
Доповідач: Лисак М.М., депутат селищної ради
43. Про внесення змін до штатного розпису та затвердження граничної
чисельності працівників бухгалтерії відділу освіти,  культури, молоді та
спорту Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської
області
Доповідач: Черновол Г.С., начальник відділу ОКМС
              
І. СЛУХАЛИ: Про приєднання до Європейської ініціативи « Угода мерів»

Доповідач:  Шаповалов  О.М.,  селищний  голова  доповів  депутатам,  що  з
метою  забезпечення  сталого  розвитку  Воскресенської  об’єднаної
територіальної  громади   виникла  необхідність  прийняти  рішення  щодо
приєднання  до  європейської  ініціативи  «  Угода  мерів».  Нагадав  що  дане
питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій,



враховуючи  результати  обговорення  та   рекомендації  постійних  комісій,
секретар запропонувала проект рішення.

                                  Проведено поіменне голосування
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
     ВИРІШИЛИ:   рішення № 1додається

ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету
Воскресенської селищної ради за І квартал 2019 року
Доповідач: Черненко Н.Й. головний бухгалтер селищної ради, доповіла,
що  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  депутати  отримали   та
обговорили роздрукований  проект звіту про виконання бюджету селищної
ради  за  2019  рік.  Враховуючи  результати  обговорення   депутатами   на
спільному засіданні постійних комісій, запропонувала проект рішення.  
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  структури  виконавчого  апарату
селищної ради
Доповідач:  Черновол  В.І,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної ради зачитала проект рішення, який обговорювався на спільному
засіданні постійних комісій. Доповнень, зауважень щодо проекту рішення не
надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV. СЛУХАЛИ:  Про направлення на навчання селищного голову
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної ради нагадала,  що селищна рада отримала запрошення Одеськоо
регіонального інституту державного управління при Президентові  України
на навчання. Дане питання обговорювалося на спільному засіданні постійних
комісій селищної ради , запитань у депутатів не виникало.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V. СЛУХАЛИ:   Про  затвердження додаткових угод, укладених селищним
головою від імені ради
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради нагадала депутатам зміст
додаткових угод, що додаються. Запропонувала проект рішення. Запитань у
депутатів не виникало.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається



VІ.  СЛУХАЛИ:   Про  надання  згоди  на  передачу  в  оренду  частини
приміщень  нерухомого  майна  комунальної  власності  (  АЗПСМ
с.Пересадівка)
Доповідач:  Сакун О.В.,  головний  спеціаліст  -  юрисконсульт  селищної
ради нагадала присутнім зміст службової записки в.о. старости с.Пересадівка
Бєгліци  І.Ф.  щодо   можливості  передачі  в  оренду  приміщення  АЗПСМ.
Питання депутати обговорили на спільному засіданні постійних комісій
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається

VІІ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  (  Поточний  ремонт  бесідки  в  ЗДО
« Сонечко» с. Калинівка)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ довів  д  відома
депутатів  та  присутніх,  що  зведений  кошторисний  розрахунок  складає  -
13,776  тис.грн.  Питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних
комісій селищної ради
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається

VІІІ СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту будівництва «Капітальний
ремонт  частини  приміщень  селищної  ради  для  обладнання  ЦНАП  в
смт Воскресенське, по вул.Соборній,86, Вітовського району Миколаївської
області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ 
Зведений  кошторисний  розрахунок  складає  –  677,994  тис.грн.  Питання
розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.
Заперечень, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 8 додається

ІХСЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проекту  будівництва  «Нове
будівництво  спортивного  майданчика  для  міні  -  футболу  із  штучним
покриттям  по  вул.  Соборна,15  у  с.Калинівка   Вітовського  району
Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ 
Зведений  кошторисний  розрахунок  складає  –  1672,937  тис.грн.  Питання
розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної ради.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається



Х  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження проекту будівництва «Капітальний
ремонт  частини  приміщень  ДНЗ  по  вул.  Свобода,10  в  с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ 
Зведений  кошторисний  розрахунок  складає  –  1508,460  тис.грн.  Питання
розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.
Запитань, зауважень від депутатів не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається

ХІ СЛУХАЛИ:   Про  затвердження проекту будівництва «Капітальний
ремонт глядацької  зали  Будинку  культури  по  вул.  Центральна,62  смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ 
Зведений кошторисний розрахунок складає – 1424,250 тис.грн. Запропонував
проект рішення. Запитань, зауважень від депутатів не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 11 додається

ХІІ  СЛУХАЛИ:   Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ 
 Запропонував  проект  рішення  щодо  надання  дозволу  на  виготовлення
проекту  будівництва  по  об’єкту  «  Капітальний  ремонт  приміщень  та
коридору  Будинку  культури  по  вул.  Центральна,62  в  смт  Воскресенське
Вітовського  району  Миколаївської  області».  Депутати  підтримали  проект
рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 12 додається

ХІІІ  СЛУХАЛИ:   Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ 
 Запропонував  проект  рішення  щодо  надання  дозволу  на  виготовлення
проекту будівництва по об’єкту « Капітальний ремонт дороги( відновлення
елементів покриття) по вул. Шевченко на ділянці від буд.№40 до буд. № 20 в
смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області».  Заперечень
не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 13 додається



ХІV СЛУХАЛИ:   Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ 
 Запропонував  проект  рішення  щодо  надання  дозволу  на  виготовлення
проекту будівництва по об’єкту « Капітальний ремонт  будівлі амбулаторії
загальної  практики  сімейної  медицини  в  смт  Воскресенське  Вітовського
району Миколаївської області». Питання розглядалося на спільному засіданні
постійних комісій, зауважень, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 14 додається

ХV СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної
ради на 2019 рік
Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.,  начальник  відділу  фінансів  селищної  ради
проінформували  депутатів,  що  питання  щодо  внесення  змін  до  бюджету
селищної ради на 2019  рік розглядалося на спільному засіданні постійних
комісій. Запропонувала проект рішення. Депутати підтримали даний проект.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 15 додається

ХVІ  СЛУХАЛИ:   Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  нормативної  грошової  оцінки земель  селища Горохіква
Вітовського району Миколаївської області 
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Внесла пропозицію надати дозвіл на виготовлення технічної документації із
нормативної грошової оцінки земель селища Горохівка. Нагадала про те, що
питання  обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних
комісій.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 16 додається

ХVІІ  СЛУХАЛИ:   Про  проведення  земельних  торгів  у  формі  аукціону
( 8,8 га)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Враховуючи  пропозиції  депутатів  селищної  ради,  які  були  надані  на
спільному засіданні  постійних комісій  запропонувала  встановити  стартову
ціну  лота  у  розмірі-12% від  нормативної  грошової  оцінки  -  25849,43  грн
( стартовий розмір річної орендної плати) та крок аукціону  - 258,49 грн.( 1%
стартового розміру річної орендної плати)



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

ХVІІІ  СЛУХАЛИ:   Про проведення земельних торгів  у  формі  аукціону
( 30,00 га)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Враховуючи  пропозиції  депутатів  селищної  ради,  які  були  надані  на
спільному засіданні  постійних комісій  запропонувала  встановити  стартову
ціну лота у розмірі-12% від нормативної грошової оцінки – 105808,57 грн
( стартовий розмір річної орендної плати) та крок аукціону  -  1058,09 грн
( 1% стартового розміру річної орендної плати)
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 18 додається

ХІХ  СЛУХАЛИ:   Про  проведення  земельних  торгів  у  формі  аукціону
( 25,2014 га)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Враховуючи  пропозиції  депутатів  селищної  ради,  які  були  надані  на
спільному засіданні  постійних комісій  запропонувала  встановити  стартову
ціну лота у розмірі - 90,000 грн  ( стартовий розмір річної орендної плати) та
крок аукціону  - 9,000 грн   ( 1% стартового розміру річної орендної плати)
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 19 додається

ХХ СЛУХАЛИ:  Про погодження передачі земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва у власність
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Ознайомила  із  заявою  та  пакетом  документів  гр.  Шумило  Г.В.  щодо
погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення  індивідуального
садівництва  у  власність.  Питання  розглянуто  на  спільному  засіданні
постійних комісій.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 20 додається

ХХІ СЛУХАЛИ:  Про погодження передачі земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва у власність
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Ознайомила  із  заявою  та  пакетом  документів  гр.  Боклаг  Н.І.  щодо
погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення  індивідуального
садівництва  у  власність.  Питання  розглянуто  на  спільному  засіданні
постійних комісій.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 21 додається



ХХІІ СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки для розміщення
та експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та споруд
організацій та підприємств( ТОВ « ШБ  « АЛЬТКОМ»)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Враховуючи  висновок  та  рекомендації  постійних комісій   запропонувала
проект рішення. Зауважень, запитань не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 22 додається

ХХІІІ  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  індивідуального
садівництва.( Кулакевич Т.Є)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
Запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 23 додається

ХХІУ  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Проект рішення обговорювався депутатами на спільному засіданні постійних
комісій селищної ради.Заперечень, зауважень не надходило
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 24 додається

ХХУ  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Проект рішення обговорювався депутатами на спільному засіданні постійних
комісій селищної ради.Заперечень, зауважень не надходило
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 25 додається

ХХУІ СЛУХАЛИ: Про технічної документації з нормативної грошової
оцінки  земельної  ділянки,  яка  перебуває  в  оренді  ТОВ  «Шляхове
будівництво  «Альтком»»  для  розміщення  та  експлуатації  основних,



підсобних і  допоміжних будівель  та споруд  будівельних організацій  та
підприємств 
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.

Враховуючи пропозиції  та рекомендації членів постійної комісії
                                 проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 26 додається

ХХУІІ  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  технічної  документації  з
нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  для  розміщення,
будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
екнергогенеруючих підприємств, установ і організацій( ТОВ «САНЛАЙТ
ЕНЕРДЖІ»)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Проект рішення обговорювався депутатами на спільному засіданні постійних
комісій селищної ради. Заперечень, зауважень не надходило
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 27 додається

ХХУІІІ  СЛУХАЛИ: 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
( Сторчеус, Гузоватий ,Ульріх ,Кіча, Грушевський, Воронова, Губенко)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Дане  питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Враховуючи  пропозиції  депутатів  селищної  ради  ,  запропонувала  проект
рішення. 
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 28 додається

ХХІХ  СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  для
продажу  прав  оренди  на  земельних  торгах  сільськогосподарського
призначення
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Інформація  про  земельні  ділянки  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності, які включено до переліку земельних ділянок, права на
які  буде  виставлено  на  земельні  торги  обговорювалася  депутатами  на
спільному  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.  Зауважень  щодо
проекту рішення не надходило.



                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 29 додається

ХХХ СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Горіну Д.Ю.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Питання розглянуто на  засіданні  постійних комісій.  Враховуючи висновок
комісії, проведено голосування.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 30 додається

ХХХІ  СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  розробку  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації
із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в
натурі ( на місцевості) з метою передачі в оренду.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Список  фізичних   осіб,  яким  надається  дозвіл  на  розробку  проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  з  метою  передачі  в
користування на умовах оренди та список юридичних та фізичних осіб, яким
надається дозвіл  на розробку технічної  документації  із  землеустрою щодо
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)
щодо  відведення  земельних  ділянок  в  користування  на  умовах  оренди
доведений  до  відома  депутатів  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Враховуючи пропозиції депутатів,
                                 проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 31 додається

ХХХІІ  СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з  метою  передачі  в
оренду  для  визнання  права  власності  на  об’єкт  нерухомості  (  гараж)
( Бережний А.А.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Запропонувала проект рішення, який обговорювався на спільному засіданні
постійних комісій. Заперечень, зауважень не надходило.
                                 проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 32 додається

ХХХІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  визнання  такими  що  втратили  чинність
рішення Восресенської селищної ради №21 від 15.08.2018 « Про надання
дозволу на розробку проекту із  землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  в  довгострокову  оренду  ТОВ  «  СОЛАР  ФАРМ-2»  в



адміністративних межах Воскресенської  селищної  ради (Воскресенська
ОТГ)» та рішення Воскресенської селищної ради №28 від 25.10.2018 « Про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  із  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  в  довгострокову  оренду  ТОВ«  СОЛАР  ФАРМ-2»  в
адміністративних межах Воскресенської  селищної  ради (Воскресенська
ОТГ)»

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Питання було розглянуто на спільному засіданні постійних комісій селищної
ради. Заперечень, пропозицій, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 33 додається

ХХХІV СЛУХАЛИ: Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в
натурі  (  на  місцевості)  прав  власності  громадян  1/2  Шутяк  Т.П.,1/2
Шутяк М.М.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Запропонувала проект рішення, який обговорювався на спільному засіданні
постійних комісій. Заперечень, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 34 додається

ХХХV СЛУХАЛИ: Про надання погодження щодо відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства( Васильєв О.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Нагадала  депутатам заяву Васильєва  О.В.  про  надання погодження щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  осг.  Питання  розглядалося  на
спільному  засіданні  постійних  комісій.  Враховуючи  висновок  постійної
комісії,
                                 проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 35 додається

ХХХVІ  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Цільової  програми
територіальної оборони Воскресенської селищної ради на 2019-2020 роки
Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст-  бухгалтер  запропонувала  проект
рішення. Проект програми обговорювався на спільному засіданні постійних
комісій. Запитань, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 36 додається

ХХХVІІ СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Поховання померлих
безрідних та невідомих громадян на 2019 рік»



Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст-  бухгалтер  запропонувала  проект
рішення. Проект програми обговорювався на спільному засіданні постійних
комісій. Запитань, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 37 додається

ХХХVІІІ  СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  програм  Воскресенської
селищної ради та відповідних заходів до них
Доповідач:  Бурлака Л.М.,  спеціаліст-  бухгалтер  запропонувала  проект  ,
який  обговорювався  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Запитань,
зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 38 додається

ХХХІХ  СЛУХАЛИ: Про  надання  щорічної   основної  відпустки
Воскресенському  селищному  голові  Шаповалову  О.М.  з  виплатою
матеріальної допомоги на оздоровлення.
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
ознайомила  із  заявою селищного  голови  Шаповалова  О.М.  щодо  надання
йому частини   щорічної відпустки за відпрацьований період 2017 року на 10
календарних днів та за відпрацьований період  2018 рік 10 календарних днів з
виплатою  матеріальної  допомоги  на  оздоровлення.Запропонувала  проект
рішення.
  Перед початком обговорення даного питання селищний голова               
Шаповалов О.М. самостійно публічно оголосив про конфлікт інтересів.          
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 39 додається

ХLСЛУХАЛИ: Про  надання  згоди  на  передачу  в  оренду  частин
приміщень нерухомого майна комунальної власності
Доповідач: Сакун О.В.- головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
селищної  ради  запропонувала проект  рішення  та  нагадала,  що  це
приміщення  котелень  -  для  переведення  установ  на  альтернативні  види
палива. Дане питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій.
Враховуючи результати обговорення,
                                 проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 40 додається

  ХLІ СЛУХАЛИ: Про звіт депутата Воскресенської селищної ради про
роботу у раді та виборчому окрузі ( Черновол В.І.)
Доповідач: Черновол В.І., депутат селищної ради. Звіт додається.
Секретар селищної ради Білозор Т.П. запропонувала проект рішення.



   Перед початком обговорення даного питання депутат селищної ради         
Черновол В.І.. самостійно публічно оголосила про конфлікт інтересів             
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 41 додається

ХLІІ СЛУХАЛИ: Про звіт депутата Воскресенської селищної ради про
роботу у раді та виборчому окрузі ( Лисак М.М.)
Доповідач: Лисак М.М., депутат селищної ради. Звіт додається.
Секретар селищної ради Білозор Т.П. запропонувала проект рішення.
   Перед початком обговорення даного питання депутат селищної ради         
Лисак М.М. самостійно публічно оголосив про конфлікт інтересів                   
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 42 додається

ХLІІІ  СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  штатного  розпису  та
затвердження  граничної  чисельності  працівників  бухгалтерії  відділу
освіти,  культури,  молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського району Миколаївської області
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  ОКМС  запропонувала
проект  рішення,  який  обговорювався  на  спільному  засіданні  постійних
комісій. Враховуючи результати обговорення, 
                                 проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 43 додається

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

       Селищний голова Шаповалов О.М. оголосив  ХХХІІІ сесію селищної
ради восьмого скликання закритою.

Звучить Державний Гімн України

Селищний голова                                   О.М.Шаповалов



СПИСОК

депутатів, присутніх на тридцять третій сесії селищної ради восьмого
скликання

08 травня 2019 року

№з/п  П.І.Б депутата № виборчого округу

1 Мількат Ігор Володимировитч 2

2 Горюшкін Олександр Михайлович 3

3 Трофіменко Наталія Іванівна 5

4 Безбожний Леонід Миколайович 6

5 Горецький Анатолій Ілліч 7

6 Єргаєва Світлана Валеріївна 8

7 Цопа Павло Онисимович 11

8 Антинескул Володимир Михайлович 12

9 Черновол Ганна Степанівна 13

10  Черновол Валентина Іванівна 14

11 Гарізан Юлія Валеріївна 16

12 Яслик Володимир Михайлович 18

13 Бень Олег Миколайович 20

14 Білозор Тетяна Петрівна 21

15  Мельник Людмила Євгенівна 22

16 Лисак Михайло Миколайович 23

17 Крижановська Віра Василівна 26


