
ПОРЯДОК
денний ХХХVІІ сесії селищної ради 8 скликання

04 жовтня 2019 року

1.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік.
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів селищної ради

2.Про адміністративно- територіальний устрій Воскресенської об’єднаної 
територіальної громади .
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради

3.Про внесення змін до структури і штатної чисельності апарату Воскресенської 
селищної ради та її виконавчих органів
Доповідач: Черновло В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної ради

4.Про затвердження проекту будівництва « Капітальний ремонт дороги по              
вул. Зоряна в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадоиський С.В., начальник відділу ЖКГ

5.Про затвердження проекту будівництва « Капітальний ремонт дороги                   
( відновлення елементів покриття) по вул.. Шевченко на ділянці від буд.№40 до 
буд. № 20 в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ

6.Про надання дозволу на виготовлення  проекту будівництва «Капітальний 
ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. Центральна та вул. Поштова в           
смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ

7.Про надання дозволу на виготовлення будівництва   «Капітальний ремонт 
дорожнього покриття вул. Соборна та вул. Поштова в  смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області»
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ

8.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватної власності Булкіна С. С. цільове призначення якої змінюється.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин

9.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду із земель комунальної власності АТ « Миколаївобленерго» для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах с.Калинівка Вітовського
району Миколаївської області
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин



10.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості ) та надання у власність земельних 
ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд ( Журенко Олексій, с.Калинівка;  Мінакова Тетяна,с-ще 
Горохівка; Коваленко Галина, смт Воскресенське)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин

11.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення  
( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та надання у 
спільну сумісну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд( Росошинський Руслан, 
Росошинський Олександр, с.Калинівка; Кореновський Леонід та Кореновська 
Катерина,с. Калинівка.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин

12. Про погодження передачі земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва у власність.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин

13.Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення                
(Кантур І.Ф.,с.Калинівка)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин

14.Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства ( Галущак А.М. та Соболєв Л.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин

Різне.


