
Перелік
рішень, прийнятих на тридцять сьомій  сесії 

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання
04 жовтня   2019 року

 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

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

№ 1
04.10.2019

2 Про  адміністративно  -  територіальний  устрій
Воскресенської об’єднаної територіальної громади

№2
04.10.2019

3 Про  внесення  змін  до  структури  і  штатної
чисельності апарату Воскресенської селищної ради
та її виконавчих органів

№3
04.10.2019

4 Про  затвердження  проекту  будівництва
(«  Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  Зоряна  в
смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області»)

№4
04.10.2019

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»)

№5
04.10.2019

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»)

№6
04.10.2019

7 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва  («  Капітальний  ремонт  дорожнього
покриття перехрестя вул. Соборна та вул. Поштова
в  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області»)

№7
04.10.2019

8 По  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  приватної  власності
Булкіна  Сергія  Сергійовича  цільове  призначення
якої змінюється

№8
04.10.2019

9 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  №9



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

04.10.2019  

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  О.І.,  Мінакова  Т.А.,
Коваленко Г.Я.)

№10
04.10.2019  

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  Р.В.,  Росошинський  О.В.,
Кореновський Л та Кореновська К.))

№11
04.10.2019

12 Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства.( Галущак А.М., Соболєв Л.В.)

№12
04.10.2019

13 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд ( Годик С.О.)

№13
04.10.2019

14 Про надання щорічної відпустки Воскресенському
селищному голові Шаповалову О.М.

№14
04.10.2019

15 Про  надання  згоди  на  тимчасове  користування
приміщенням Воскресенського та  Пересадівського
будинків культури

№15
04.10.2019

16 Про  затвердження  проекту  будівництва
(«  Капітальний  ремонт  покриття  парку  ім.
С.Т.Шаповаленко,  по  вул.  Свободи  в  с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»)

№16
04.10.2019

17 Про  затвердження  графіку  роботи  відділу  ЦНАП
виконавчого  комітету  Воскресенської  селищної

№17
04.10.2019



ради
18 Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Регламенту

роботи  відділу  ЦНАП,  затвердженого  рішенням
№32 від  25.10.2018  року ХХІV позачергової  сесії
селищної  ради  восьмого  скликання  «  Про
затвердження  Регламенту  Центру  надання
адміністративних  послуг  виконавчого  комітету
Воскресенської селищної ради» шляхом викладення
його  у новій редакції

№18
04.10.2019

19 Про  передачу в оренду частин нерухомого майна
комунальної власності ( АЗПСМ  с.Пересадівка)

№19
04.10.2019

Секретар селищної ради                                 Т.БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

П Р О Т О К О Л

04 жовтня 2019 року № 37                             ХХХVІІ сесія  селищної ради
смт Воскресенське                                        восьмого скликання   
                                                                         

                                                                                   початок засідання-14.00
закінчення засідання-16.00

   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 15( список присутніх додається)
   Відсутні – 11
Запрошені:
 - Лінінська О.А.-начальник відділу земельних відносин
- Белев’ят Ю.І.-начальник відділу фінансів .
- Черненко Н.Й.- головний бухгалтер 
- Гадомський С.В.- начальник відділу ЖКГ селищної ради 
- Сакун О.В.-головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
- Кузьмін В.С.- в.о.старости с.Калинівка .
-  Бєгліца І.Ф.-в.о старости с.Пересадівка 

Головуючий: Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр 

Михайлович.

       Відповідно до  пункту 12 статті  46  Закону України  «  Про місцеве

самоврядування  в  Україні»  ,  Регламенту  роботи  Воскресенської  селищної

ради 8 скликання, затвердженого рішенням ІІ сесії  селищної ради № 1 від

13.01.2017троку,сесія ради є  повноважною, якщо в її пленарному засіданні

бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

   Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр Михайлович

вносить  пропозицію про відкриття тридцять   сьомої  сесії  селищної  ради

восьмого скликання.

                / Лунає Державний Гімн України/

Виступив Воскресенський селищний голова Шаповалов О.М. з пропозицією

затвердити  регламент роботи сесії:

доповідь - 20 хв
співдоповідь- до 10 хв



запитання та відповіді доповідачеві- до 20 хв
заключне слово- 5 хв.

Для забезпечення роботи ХХХVІІ сесії  селищної ради головуючий вносить
пропозицію про обрання лічильної комісії  процедурним рішенням у складі 1
депутата – Черновол Ганни Степанівни для здійснення підрахунку голосів,
зокрема при прийнятті рішень відкритим поіменним голосуванням.

Шановні депутати   !
Порядок денний пленарного засідання сесії ви отримали. У кого з депутатів 
будуть доповнення, зауваження, пропозиції до порядку денного сесії?

  Депутат селищної ради Білозор Т.П. просить  включити до порядку денного
сесії питання « Про передачу в оренду частин нерухомого майна комунальної
власності»( приміщення АЗПСМ с.Пересадівка). Це питання розглядалося на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради, але в зв’язку з тим, що
не отримано відповіді від ФОП Волович І.Є та Волович І.М. щодо розірвання
договору оренди частини приміщень амбулаторії за згодою сторін, питання
було  знято  з  порядку  денного.  В  перерві  між  проведенням  спільного
засідання  постійних комісій  та  пленарним засіданням сесії  в  телефонному
режимі Волович І.М. та Волович І.Є. надали згоду на розірвання договору
оренди  частини приміщень амбулаторії за згодою сторін.

Шаповалов  О.М.  запропонував  процедурно  проголосувати   за  пропозицію
депутата селищної ради Білозор Т.П. щодо включення до порядку денного
питання  «Про  передачу  в  оренду  частин  нерухомого  майна  комунальної
власності»( приміщення АЗПСМ с.Пересадівка)як такого , що розглядалося
на спільному засіданні постійних комісій.
  Лічильна  комісія,в  особі  Черновол  Г.С.,повідомила  про  результати
голосування: за -15, проти -0,утрималися-0.
Отже, пропозицію Білозор Т.П. прийнято.
         Проведно відкрите поіменне голосування за порядок денний в цілому.

До  порядку  денного  включено такі  питання:     
                                                                  
  1.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на
 2019 рік
Доповідач:  Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів
2.Про  адміністративно  -  територіальний  устрій  Воскресенської
об’єднаної територіальної громади
Доповідач: Сакун ОВ., головний спеціаліст- юрисконсульт селищної ради
3.  Про  внесення  змін  до  структури  і  штатної  чисельності  апарату
Воскресенської селищної ради та її виконавчих органів
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету 



4.Про  затвердження  проекту  будівництва  (  «  Капітальний  ремонт
дороги  по  вул.  Зоряна  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області»)
Доповідач:  Гадомський 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  Воскреснське  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  проекту  будівництва
( «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя ву.лСоборна
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  Сергія  Сергійовича  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 О, Мінакова Т, Коваленко Г.)
Доповідач: Лінінська .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 вланість земельних ділянок для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд ( Росошинський Р.В., Росошинський О.В.) 
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
12.Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства ( Галущак А.М.,Соболєв Л.В.)
Доповідач: Лінінська .А, начальник відділу земельних відносин



13.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд ( Годик С.О.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
14.Про  надання  щорічної  відпустки  Воскресенському  селищному  голові
Шаповалову О.М.
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету
15.Про  надання  згоди  на  тимчасове  користування  приміщенням
Воскресенського та Пересадівського будинків  будинків культури
Доповідач: Сакун О.В.,головний спеціаліст- юрисконсульт селищної ради
16.Про  затвердження  проекту  будівництва(  «Капітальний  ремонт
покриття  парку  ім.  С.Т.Шаповаленко,  по  вул.Свободи  в  с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКП
17.Про  затвердження  графіку  роботи  ЦНАП  виконавчого  комітету
Воскресенської селищної ради
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету  
18.Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи відділу ЦНАП,
затвердженого рішенням № 32 від 25.10.2018 року ХХІV позачергової сесії
селищної  ради  восьмого  скликання  «  Про  затвердження  Регламенту
Центру  надання  адміністративних  послуг  виконавчого  комітету
Воскресенської селищної ради» шляхом викладення його в новій редакції.
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
19.Про  передачу  в  оренду  частин  нерухомого  майна  комунальної
власності( АЗПСМ с.Пересадівка)
Доповідач: Сакун О.В., головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
20. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення
( Кантур І.Ф. с.Калинівка)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

І.  СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  бюджету Воскресенськї  селищної
ради на 2019 рік

Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.  нагадала  присутнім  про  те,  що  на  спільному
засіданні  постійних комісій депутати мали змогу обговорити дане питання
Запропонувала  проект  рішення.  Заперечень,  зауважень  від  депутатів  не
надходило.

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

ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  адміністративно  -  територіальний  устрій
Воскресенської об’єднаної територіальної громади



Доповідач: Сакун О.В, головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
Враховуючи  результати  обговорення   депутатами   на  спільному  засіданні
постійних комісій, запропонувала проект рішення.  
                                Проведено  відкрите поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін до структури і  штатної  чисельності
апарату Воскресенської селищної ради т її виконавчих органів
Доповідач:  Черновол  В.І  .,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
зауважила  про  те,  що  питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні
постійних  комісій.  Зауважень  ,  заперечень  від  депутатів  не  надходило.
Запропонувала проект рішення.
                                  Проведено відкрите поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV.  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проекту  будівництва(«Капітальний
ремонт  дороги  по  вул.  Зоряна  в  ст.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області»)
Доповідач:  Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ довів до відома що
зведений  кошторисний  розрахунок  складає  297,334  тис.грн. Депутати
підтримали даний проект.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V. СЛУХАЛИ:   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  повідомив,  що
зведений  кошторисний  розрахунок  складає  298,266  тис.  грн.  Зауважень,
заперечень не надходило.
                                 Проведено  поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається

VІ.  СЛУХАЛИ:   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 нагадав, що питання 
депутати обговорили на спільному засіданні постійних комісій. Зауважень, 
заперечень не надходило.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.



                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається

VІІ.  СЛУХАЛИ:   Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва  ( « Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя
вул.Соборна та вул.Поштова в  смт Воскресенське Вітовського  району
Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, запропонував проект
рішення щодо надання  дозволу  на  виготовлення  проекту будівництва   (  «
Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  перехрестя  вул.Соборна  та
вул.Поштова в смт Воскресенське.  Доповнень, заперечень не надходило.
                                 Проведено  відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається

VІІІ СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  приватної  власності  Булкіна  Сергія
Сергійовича цільове призначення якої змінюється
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин. 
Питання обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 
ради. Доповнень, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 8 додається

ІХСЛУХАЛИ:  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
нагадала депутатам проект рішення, який був доведений до уваги депутатів
на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Зауважень  ,  доповнень  не
надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається

Х  СЛУХАЛИ:   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 О.І.,Мінакова Т.А.,Коваленко Г.Я.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.



  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається

ХІ  СЛУХАЛИ:   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 Р.В., Росошинський О.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 
доповіла про те, що питання розглядалося на спільному засіданні постійних 
комісій.Запитань, зауважень від депутатів не надходило.
                                 Проведено  відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 11 додається

ХІІ  СЛУХАЛИ:   Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства(Галущак А.М.,Соболєв Л.В.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  нагадала
пояснювальну записку, яка додається. Депутати підтримали проект рішення.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 12 додається

ХІІІ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
( Годик С.О.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
 Запропонував  проект  рішення  «Про затвердження  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
( Годик С.О.)».Заперечень не надходило.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 13 додається

ХІV СЛУХАЛИ:   Про  надання  щорічної  основної  відпустки
Воскресенському селищному голові Шаповалову О.М.
 Перед початком розгляду даного питання Воскресенський селищний голова
Шаповалов Олександр Михайлович відповідно до  статті 59 Закону України
« По місцеве самоврядування в Україні» самостійно публічно оголосив про
конфлікт  інтересів(  письмова  заява  додається).Участі  у  голосуванні  не
приймав.
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної ради запропонувала проект рішення
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.



                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 14 додається

ХV СЛУХАЛИ:   Про  надання  згоди  на  тимчасове  користування
приміщенням Воскресенського та Пересадівського будинків культури
Доповідач:  Сакун О.В., головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
повідомила,  що  дане  питання  було  обговорено  депутатами  на  спільному
засіданні постійних комісій. Депутати підтримали даний проект.
                                 Проведено відкрите  поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 15 додається

ХVІ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проекту  будівництва
(  «Капітальний  ремонт покриття парку  м  С.Т.  Шаповаленко,  по  вул.
Свободи в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області»)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  повідомив,  що
зведений  кошторисний  розрахунок  складає  407,357  тис.грн.  Питання
обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій
                                 Проведено  відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 16 додається

ХVІІ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  графіку  роботу  відділу  ЦНАП
виконавчого комітету Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної ради. Графік роботи відділу ЦНАП обговорювався депутатами на
спільному засіданні постійних комісій. Запропонувала проект рішення
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 17 додається

ХVІІІ  СЛУХАЛИ:   Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Регламенту
роботи відділу ЦНАП, затвердженого рішенням №32 від 25 жовтня 2018
року  ХХІVпозачергової  сесії  селищної  ради  восьмого  скликання  «  Про
затвердження  Регламенту  Центру  надання  адміністративних  послуг
виконавчого комітету Воскресенської селищної ради» шляхом викладення
йог у новій редакції
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної  ради запропонувала  проект  рішення.  Запитань,  доповнень,
зауважень від депутатів не надходило.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 18 додається

ХІХ СЛУХАЛИ:   Про передачу в оренду частин приміщень нерухомого
майна комунальної власності ( АЗПСМ с.Пересадівка)_



Доповідач:  Сакун О.В. головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
селищної ради запропонували проект рішення .
В обговоренні питання прийняли участь:
Черновол  В.І.,  внесла  пропозицію  щодо  передання  в  оренду  частини
приміщення  на  49  років  ,а  в  умовах  договору  передбачити  умову  щодо
влаштування  1-2 чоловіка із громади на безкоштовне утримання.
Бєгліца І.Ф. запропонувала по домовленості з орендатором працевлаштувати
жителів громади.
Від депутатів надійшли пропозиції передати терміном на 25 років, 30 років 
Запропонували провести зустріч  депутатів та орендатора частини  
приміщення з метою обговорення умов оренди приміщення
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 19 додається

ХХ СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки несільськогосподарсько    
го призначення( Кантур І.Ф. с.Калинівка)

Доповідач:  Лінінська О.А.,  начальник відділу ЖКГ  Запропонувала проект
рішення. Питання обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій.

                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення не прийнято

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

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

/Лунає Державний Гімн України/

Селищний голова                                   О.ШАПОВАЛОВ

СПИСОК

депутатів, присутніх  на  тридцять сьомій



  сесії  Воскресенської селищної ради восьмого скликання

04 жовтня 2019 року

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

1 Горюшкін Олександр Михайлович 3

2 Трофіменко Наталія Іванівна 5

3 Безбожний Леонід Миколайович 6

4 Затварницька Тетяна Костянтинівна 7

5 Орлов Микола Якович 10

6 Цопа Павло Онисимович 11

7 Черновол Ганна Степанівна 13

8  Черновол Валентина Іванівна 14

9 Луговенко Галина Анатоліївна 15

10 Гарізан Юлія Валеріївна 16

11 Яслик Володимир Михайлович 18

12 Бень Олег Миколайович 20

13 Білозор Тетяна Петрівна 21

14  Мельник Людмила Євгенівна 22

15 Лупол Олег Миколайович 24

_________________________________________________________
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