
Перелік

рішень, прийнятих на тридцять четвертій сесії 

Воскресенської селищної ради

восьмого  скликання  20 червня   2019 року

 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

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

№ 1

20.06.2019

2 Про  затвердження  Положення  про  громадський
бюджет  ( бюджет участі) Воскресенської  селищної
ради

№ 2

20.06.2019

3 Про  затвердження  Положення  про  помічника  -
консультанта  депутата  Воскресенської  селищної
ради

№ 3

20.06.2019

4 Про  надання  дозволу  на  організацію  роботи
додаткових  гуртків  при  закладах  загальної
середньої  освіти  Воскресенської  селищної  ради  у
2019-2020 році

№ 4

20.06.2019

5 Про надання згоди  на передачу в оренду частини
приміщення  нерухомого  майна  комунальної
власності

                       

№ 5

20.06.2019

6 Про  затвердження  проекту  будівництва
( Капітальний ремонт їдальні Пересадівської ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського району Миколаївської області

№ 6

20.06.2019

7 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту №7



будівництва ( Капітальний ремонт спортивної зали
Воскресенської  ЗОШ  І-ІІІ   ступенів  в  смт
Воскресенське  по  вул.  Горького,66  Вітовського
району Миколаївської області

20.06.2019

8 Про  надання  дозволу   на  виготовлення  проекту
будівництва  (  Капітальний  ремонт  приміщення
Воскресенської ЗОШ І-ІІІ ступенів під обладнання
спортивної зали для учнів молодших класів  в смт
Воскресенське  по  вул.  Горького,66  Вітовського
району Миколаївської області)

№8

20.06.2019

9 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва  (  Капітальний  ремонт  туалетів
Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по  вул.
Соборній,15  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області)

№ 9

20.06.2019

10 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва ( Капітальний ремонт приміщення під
обладнання  туалету  для  дітей  з  вадами  руху
Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по  вул.
Соборній,15  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області)

№ 10

20.06.2019

11 Про встановлення  місцевих  податків  та  зборів  на
території  об’єднаної  територіальної  громади
Воскресенської селищної ради на 2020 рік

№ 11

20.06.2019

12 Про  встановлення  ставок  та  пільг  зі  сплати
земельного  податку  на  території  об’єднаної
територіальної  громади  Воскресенської  селищної
ради на 2020 рік                          

№ 12

20.06.2019

13 Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку
на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
на   території  об’єднаної   територіальної  громади
Воскресенської селищної ради на 2020 рік

№ 13

20.06.2019

14 Про  погодження  передачі  земельних  ділянок  для
ведення  особистих  селянських  господарств  у
власність(Ксенжик О.В.,Волощук Л.Р.,Ницик Л.Д.,
Грона С.М., Яким С.М.)

№ 14

20.06.2019



 

15 Про  припинення  права  користування  земельною
ділянкою  по  вул.  Польова,1/1  в  с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області

№ 15

20.06.2019

16 Про  надання  в  оренду  земельної  ділянки  для
ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва ( Поросолова К.К.)

№ 16

20.06.2019

17 Про  затвердження  проектів  землеустрою
громадянці  Антинескул С.І.  та  передача  в  оренду
земельних ділянок

№ 17

20.06.2019

18 Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
для  ведення  індивідуального  садівництва
( Цуканов В.І.)

№ 18

20.06.2019

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

№ 19

20.06.2019

20 Про  затвердження  детального   плану  території
( Риночна 24/1)

№ 20

20.06.2019

21 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(  Мельник  В.І.,
Шаповалова Т.І.,Дутковська Н.І., Алексєєва Л.З.)

№21

20.06.2019

22 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд( Курочкіна, Буймова)

№22

 20.06.2019



23 Про  надання  погодження  щодо  відведення
земельної ділянки із земель сільськогосподарського
призначення  державної  власності  у  власність  гр..
Дамірову Сахавету Фази огли.

№23

20.06.2019

24 Про надання дозволу на розроблення документації
із  землеустрою  щодо  проведення  інвентаризації
земель

№24

20.06.2019

25 Про звіт  депутата   Воскресенської  селищної  ради
про  роботу  в  раді  та  виборчому  окрузі
( Черновол Г.С.)

№25

20.06.2019

26 Про звіт  депутата   Воскресенської  селищної  ради
про  роботу  в  раді  та  виборчому  окрузі
( Яслик В.М.)

№26

20.06.2019

27 По  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва  (  Капітальний  ремонт  ганків
Пересадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по
вул.  Шевченка,  160  в  с.  Пересадівка  Вітовського
району Миколаївської області)

№27

20.06.2019

Секретар селищної ради                            Т.БІЛОЗОР



СПИСОК

депутатів, присутніх  на  тридцять четвертій  сесії 

селищної ради восьмого скликання

20 червня 2019 року

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

1 Горюшкін Олександр Михайлович 3

2 Смірнов Віктор Миколайович 4

3 Безбожний Леонід Миколайович 6

4 Горецький Леонід Миколайович 7

5 Цопа Павло Онисимович 11

6 Антинескул Володимир Михайлович 12

7 Черновол Ганна Степанівна 13

8  Черновол Валентина Іванівна 14

9 Гарізан Юлія Валеріївна 16

10 Яслик Володимир Михайлович 18

11 Бень Олег Миколайович 20

12 Білозор Тетяна Петрівна 21

13  Мельник Людмила Євгенівна 22

14 Лисак Михайло Миколайович 23

_____________________________________________________

                                                                      



ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

__________________________________________________________

П Р О Т О К О Л

20 червня 2019   року № 34                 ХХХІVсесія  селищної ради

      смт Воскресенське                        восьмого скликання   

                                                                           

   Всього  обрано  депутатів - 26

   Присутні  на  сесії – 14

   Відсутні – 12

Присутні:

 - начальник відділу земельних відносин- Лінінська О.А.

- начальник відділу фінансів Белев’ят Ю.І.

- начальник відділу ЖКГ селищної ради Гадомський С.В.

-головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт – Сакун О.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  четвертої  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

  четвертої  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 внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік

Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів селищної ради

2.Про  затвердження  Положення  про  громадський  бюджет  (  бюджет
участі) Воскресенської  селищної ради

Доповідач:  Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради

3.  Про  затвердження  Положення  про  помічника  -  консультанта
депутата Воскресенської селищної ради.

Доповідач:  Сакун  О.В.,  головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ-  юрисконсульт
селищної ради.

4.Про  надання  дозволу  на  організацію  роботи  додаткових  гуртків  при
закладах загальної середньої освіти Воскресенської селищної ради у 2019-
2020 році.

Доповідач: Черновол Г.С., начальник відділу ОКМС селищної ради

5.Про  надання  згоди  на  передачу  в  оренду  частини  приміщення
нерухомого майна комунальної власності.

Доповідач:  Сакун  О.В.,  головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ-  юрисконсульт
селищної ради.

6.Про затвердження проекту будівництва ( Капітальний ремонт їдальні
Пересадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського району Миколаївської області)

Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ селищної ради

7.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
(  Капітальний  ремонт  спортивної  зали  Воскресенської  ЗОШ  І-ІІІ



ступенів  в  смт  Воскресенське  по  вул.  Горького,66  Вітовського  району
Миколаївської області)

Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ селищної ради

8.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
( Капітальний ремонт приміщення Воскресенської ЗОШ І-ІІІ ступенів під
обладнання  спортивної  зали  для  учнів  молодших  класів  в
смт Воскресенське по вул. Горького,66 Вітовського району Миколаївської
області).

Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ селищної ради

9.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
(Капітальний  ремонт  туалетів  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по
вул. Соборній,15 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області)

Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ селищної ради

10.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
( Капітальний ремонт приміщення під обладнання туалету для дітей з
вадами  руху  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по  вул.  Соборній,15  в
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області)

Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ селищної ради

11.Про  встановлення  місцевих  податків  та  зборів  на  території
об’єднаної територіальної громади Воскресенської селищної ради на 2020
рік

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних ресурсів

12.Про встановлення ставок та пільг зі  сплати земельного податку на
території  об’єднаної  територіальної  громади  Воскресенської  селищної
ради на 2020 рік

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин селищної
ради

13.Про  встановлення  ставок  та  пільг  зі  сплати податку  на  нерухоме
майно  відмінне  від  земельної  ділянки  на  території  об’єднаної
територіальної громади Воскресенської селищної ради на 2020 рік

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин



14.Про погодження передачі земельних ділянок для ведення особистих 
селянських господарств  у власність ( Ксенжик О., Волощук Л,                    
Ницик Л, Грона С, Яким С)

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

15.Про  припинення  права  користування  земельною  ділянкою  по
вул. Польова,1/1 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області.

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

16.Про  надання  в  оренду  земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва( Поросолова К.К.)

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин селищної
ради

17.Про затвердження проектів землеустрою громадянці Антинескул С.І.
та передача в оренду земельних ділянок

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

18.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  ведення  індивідуального  садівництва
( Цуканов В.І.)

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

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

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

20.Про затвердження детального плану території ( Риночна 24/1)

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

21.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  та  споруд
( Мельник В.І., Шаповалова Т.І., Дутковська Н.І., Алексєєва Л.З.)

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

22.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд ( Курочкіна, Буймова)



Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

23.По надання погодження щодо відведення земельної  ділянки із  земель
сільськогосподарського  призначення  державної  власності  у  власність
гр. Дамірову Сахавету Фази огли

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

24.Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо
проведення інвентаризації земель.

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

25.Про звіт депутата Воскресенської селищної ради про роботу в раді та
виборчому окрузі ( Черновол Г.С.)

Доповідач: Черновол Г.С., депутат селищної ради

26 Про звіт депутата Воскресенської селищної ради про роботу в раді та
виборчому окрузі ( Яслик В.М.)

Доповідач: Яслик В.М., депутат селищної ради

27.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
(  Капітальний  ремонт  ганків  Пересадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по
вул.  Шевченка,  160  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської
області)

Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ

28.Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення  особистого
селянського господарства у власність ( Новікова Г.В.)

Доповідач: Лінінська О.А.,  начальник відділу земельних відносин

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

Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.,  начальник  відділу  фінансів  проінформувала
присутніх про те, що питання розглядалося на спільному засіданні постійних
комісій.  Депутати  мали  змогу  ознайомитися  із  відповідними  матеріалами.
Враховуючи  результати  обговорення  та  рекомендації  постійних  комісій
запропонувала проект рішення. Зауважень, доповнень не було.

Проведено поіменне голосування 



Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 1 додається.

        ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про громадський
бюджет     ( бюджет участі) Воскресенської селищної ради

Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету  селищної 
ради коротко нагадала депутатам основні пункти цього Положення . Проект 
Положення  був розглянутий на спільному засіданні постійних комісій 
селищної ради. Враховуючи результати обговорення та рекомендації 
постійних комісій проведено поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 2 додається.

      ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про затвердження  Положення  про  помічника  -
консультанта депутата Воскресенської селищної ради

Доповідач: Сакун О.В., головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт 
селищної ради зазначила про те, що проект Положення депутати 
обговорювали на спільному засіданні постійних комісій. Зупинилася на 
правах та обов’язках помічника- консультанта. Враховуючи  рекомендації 
постійних комісій проведено поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 3 додається.

       ІV.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  організацію  роботи
додаткових  гуртків  при  закладах  загальної  середньої  освіти
Воскресенської селищної ради у 2019-200 році

Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  освіти,  культури,  молоді  та
спорту   зазначила, що проект рішення щодо надання дозволу на організацію
роботи  додаткових  гуртків  при  закладах  загальної  середньої  освіти
Воскресенської  селищної  ради  у  2019-2020  начальному  році  був
запропонований та розглянутий депутатами на спільному засіданні постійних
комісій. Зауважень, доповнень до проекту рішення не надходило

Проведено поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 4 додається.



     V.  СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на передачу в  оренду частини
приміщення нерухомого майна комунальної власності

Доповідач:  Сакун  О.В.,  головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ-  юрисконсульт
селищної  ради   надала  інформацію про  те,  що питання надання  згоди  на
передачу  в  оренду  частини  приміщення  нерухомого  майна  комунальної
власності ,а саме частини приміщення Воскресенського Будинку культури -
спортивну залу, було винесено для обговорення  депутатами на спільному
засіданні постійних комісій. Зауважень, доповнень, заперечень не надходило.
Запропонувала проект рішення.

Проведено поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 5 додається.

             VІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  будівництва
(  Капітальний  ремонт  їдальні  Пересадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району  Миколаївської
області

Доповідач: Гадомський С.В, начальник відділу ЖКГ повідомив, що питання
розглядалося на спільному засіданні постійних комісій. Нагадав про те, що
зведений кошторисний розрахунок складає - 299,951 тис.грн

Проведено поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 6 додається.

           VІІ. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту
будівництва ( Капітальний ремонт спортивної зали Воскресенської ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  в  смт  Воскресенське  по  вул.  Горького,66  Вітовського
району Миколаївської області)

Доповідач:  Гадомський  С.В,  начальник  відділу  ЖКГ  сказав  про  те,  що
питання  виносилося  на  обговорення  депутатами  на  спільному  засіданні
постійних  комісій  селищної  ради.  Враховуючи  рекомендації  постійних
комісій ,проведено поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 7 додається.



          VІІІ. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту
будівництва ( Капітальний ремонт приміщення Воскресенської ЗОШ І-
ІІІ ступенів  під обладнання спортивної зали для учнів молодших класів
в  смт  Воскресенське  по  вул.  Горького,66  Вітовського  району
Миколаївської області)

Доповідач:  Гадомський  С.В,  начальник  відділу  ЖКГ  сказав  про  те,  що
питання  виносилося  на  обговорення  депутатами  на  спільному  засіданні
постійних  комісій  селищної  ради.  Враховуючи  рекомендації  постійних
комісій ,проведено поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 8 додається

         ІХ. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту
будівництва  (  Капітальний  ремонт  туалетів  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  по  вул.  Соборній,15  в  с.Калинівка   Вітовського  району
Миколаївської області)

Доповідач:  Гадомський  С.В,  начальник  відділу  ЖКГ  нагадав,  що  проект
цього рішення  був  винесений  на  обговорення  депутати  селищної  ради  на
спільному засіданні постійних комісій .Депутати підтримали даний проект.
Проведено поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 9 додається

         Х. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту
будівництва ( Капітальний ремонт приміщення під обладнання туалету
для  дітей  з  вадами  руху  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по  вул.
Соборній,15 в с.Калинівка  Вітовського району Миколаївської області)

Доповідач:  Гадомський  С.В,  начальник  відділу  ЖКГ  нагадав,  що  проект
цього рішення  був  винесений  на  обговорення  депутати  селищної  ради  на
спільному засіданні постійних комісій .Депутати підтримали даний проект.
Проведено поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 10 додається



            ХІ. СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків та зборів на
території  об’єднаної  територіальної  громади  Воскресенської  селищної
ради на 2020 рік.

 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
зазначила,  що розмір  місцевих  податків  та  зборів,   саме:  єдиний податок,
акцизний збір та транспортний податок пропонується залишити на рівні 2019
року, тобто без змін. Питання розглядалося на спільному засіданні постійних
комісій.

Проведено поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 11 додається

               ХІІ. СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок  та пільг зі сплати
земельного  податку  на  території  об’єднаної  територіальної  громади
Воскресенської селищної ради на 2020 рік.

 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
зазначила, що питання виносилося на обговорення депутатами на  спільному
засіданні  постійних  комісій.  Враховуючи  результати  обговорення  та
рекомендації постійних комісій, проведено поіменне голосування .

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 12 додається

              ХІІІ. СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок  та пільг зі сплати
податку  на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території
об’єднаної  територіальної  громади  Воскресенської  селищної  ради  на
2020 рік.

 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
зазначила, що пропонується ставки  та пільги зі сплати податку  на нерухоме
майно  відмінне  від  земельної  ділянки  залишити   без  змін.  Враховуючи
результати  обговорення  та  рекомендації  постійних  комісій,  проведено
поіменне голосування .

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 13 додається



                 ХІV. СЛУХАЛИ: Про погодження передачі земельних ділянок
для ведення особистих селянських господарств у власність ( Ксенжик,
Волощук, Ницик, Грона, Яким)

 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала  проект  рішення.  Враховуючи  результати  обговорення  та
рекомендації постійних комісій, проведено поіменне голосування .

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 14 додається

         ХV. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельною
ділянкою  по  вул.  Польова,1/1  в  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області

 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення. Питання розглядалося на спільному засіданні
постійних  комісій.  Враховуючи  результати  обговорення  та  рекомендації
постійних комісій, проведено поіменне голосування .

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 15 додається

        ХVІ. СЛУХАЛИ:  Про надання в оренду земельної ділянки  для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва(  Поросолова
К.К.)

 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала  проект  рішення.  Питання  виносилося  на  обговорення
депутатами   на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Враховуючи
результати  обговорення  та  рекомендації  постійних  комісій,  проведено
поіменне голосування .

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 16 додається

      ХVІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проектів  землеустрою
гр. Антинескул С.І. та передача в оренду земельних ділянок.

 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення, який виносився на обговорення депутатами
на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Враховуючи  результати
обговорення  та  рекомендації  постійних  комісій,  проведено  поіменне



голосування  .  При  розгляді  даного  питання  депутат  Антинескул  В.М.  самостійно
публічного  повідомив про конфлікт інтересів.

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 17 додається

        ХVІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу  на  розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення   земельної  ділянки  для  ведення
індивідуального садівництва ( Цуканов В.І.)

 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
підкреслила,  що  дане  питання  було  обговорене  депутатами  на  спільному
засіданні комісій. Заперечень, зауважень не надходило, запропонувала проект
рішення. 

Проведено поіменне голосування .

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 18додається

         ХІХ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної  ділянки у постійне користування Воскресенської
ЗОШ І-ІІІ школи

 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
наголосила  на тому, що питання затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у постійне користування Воскресенської ЗОШ
І-ІІІ ступенів  обговорювалося  депутатами на спільному засідання постійних
комісій. Зауважень, заперечень не надходило. Запропонувала проект рішення

Проведено поіменне голосування .

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 19 додається

        ХХ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження детального плану території
( Риночна 24/1)

 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала  проект  рішення.  Питання  обговорювалося  на  спільному
засіданні постійних комісій. Зауважень, заперечень не надходило. 

Проведено поіменне голосування .



Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 20 додається

         ХХІ.  СЛУХАЛИ:  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
( Мельник, Шаповалова, Дутковська, Алексєєва)

При  обговорення  даного  питання  Шаповалов  О.М.  самостійно  публічно  оголосив  про
конфлікт інтересів.

 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
підкреслила,  що  дане  питання  було  обговорене  депутатами  на  спільному
засіданні комісій. Заперечень, зауважень не надходило, запропонувала проект
рішення. 

Проведено поіменне голосування .

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 21 додається

          ХХІІ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель   і  споруд
( Курочкіна, Буймова)

 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала  проект  рішення.  Питання  обговорювалося  на  спільному
засіданні постійних комісій. Зауважень, заперечень не надходило

Проведено поіменне голосування .

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 22 додається

          ХХІІІ. СЛУХАЛИ:  Про надання погодження щодо  відведення
земельної  ділянки  із  земель  сільськогосподарського  призначення
державної власності у власність гр. Дамірову Сахавету Фази огли

 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
підкреслила,  що  дане  питання  було  обговорене  депутатами  на  спільному
засіданні комісій. Заперечень, зауважень не надходило, запропонувала проект
рішення. 



Проведено поіменне голосування .

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 23 додається

          ХХІV.  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розроблення
документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель

 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
наголосила  на  тому,  що  питання  надання  дозволу  на  розроблення
документації  із  землеустрою  щодо  проведення  інвентаризації  земель
обговорювалося   депутатами  на  спільному  засідання  постійних  комісій.
Зауважень, заперечень не надходило. Запропонувала проект рішення 

Проведено поіменне голосування .

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 24 додається

        ХХV. СЛУХАЛИ: Про звіт депутата Воскресенської селищної ради
про роботу в раді та виборчому окрузі ( Черновол Г.С.)

 Доповідач: Черновол Г.С., депутат селищної ради від виборчого округу №13
Звіт додається. Запитань до Черновол Г.С. до депутатів не надходило. 

При обговорення даного питання депутат Черновол Г.С.  та Черновол В.І. самостійно
публічно оголосили про конфлікт інтересів.

Виступили: Лисак М.М., депутат від виборчого округу № 23 запропонував
визнати роботу Черновол Г.С. в раді та виборчому окрузі задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Проведено поіменне голосування .

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 25 додається

        ХХVІ. СЛУХАЛИ: Про звіт депутата Воскресенської селишної ради
про роботу в раді та виборчому окрузі ( Яслик В.М.)

 Доповідач: Яслик В.М., депутат селищної ради від виборчого округу №18
Звіт додається.З апитань до Яслика В.М. до депутатів не надходило. 

Виступили:  Мельник  Л.Є.,  депутат  від  виборчого  округу  №  22
запропонувала  визнати  роботу  Яслика  В.М.  в  раді  та  виборчому  окрузі
задовільною.



Інших пропозицій не надходило.

Проведено поіменне голосування .

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 26 додається

           ХХVІІ. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту
будівництва  (  Капітальний  ремонт  ганків  Пересадіської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  по  вул.  Шевченка,160  в  с.Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області)

 Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу   ЖКГ   розповів,  що
враховуючи  рішення педагогічного колективу школи щодо першочергових
робіт,  які  необхідно  виконати   для  покращення   стану  приміщення
Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  підготовлений проект рішення. Депутати
підтримали запропонований проект 

Проведено поіменне голосування .

Підсумки голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 27 додається

РІЗНЕ:  Депутат  Гарізан  Ю.В.  поцідилася  питанням  перекриття  даху
житлового  будинку  по  вул.  Радіоцентр  с.Калинівка.Нагадала  про  те,  що
сеищни  голова  обіцяв  зробти  поект  водовідведення  на  виборчому  окрузі
№ 16.Запропонуала об’їзд депутатами об’єктів селищної ради у серпні місяці
2019 року.

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

       Селищний голова оголосив  ХХХІV  сесію селищної ради восьмого
скликання закритою.

Звучить Державний Гімн України

Селищний голова                                    О.ШАПОВАЛОВ

      

    Тетяна Білозор 681194                                   
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