
Перелік
рішень, прийнятих на тридцять п’ятій  сесії 

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання
25 липня   2019 року

 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

1 Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету
Воскресенської  селищної  ради  за  І  півріччя  2019
року

№ 1
25.07.2019

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

№2
25.07.2019

3 Про  затвердження  переліку  проектів  що  будуть
реалізовуватись за рахунок субвенції із державного
бюджету  місцевому  бюджету  Воскресенської
селищної ради на формування інфраструктури

№3
25.07.2019

4 Про  передачу  в  оренду  частини  приміщення
нерухомого  майна  комунальної  власності
( спортивна зала Воскресенського Палацу культури)

№4
25.07.2019

5 Про  затвердження  Плану  роботи  Воскресенської
селищної ради її виконавчого комітету та постійних
комісій ради на ІІ півріччя 2019 року

№5
25.07.2019

6 Про внесення змін до рішення сесії Воскресенської
селищної  ради  №6  від  08.05.2019  року  «  Про
передачу  в  оренду нерухомого майна комунальної
власності» ( АЗПСМ с. Пересадівка)

№6
25.07.2019

7 Про  внесення  змін  до  структури  виконавчого
апарату селищної ради

№7
25.07.2019

8 По внесення змін та доповнень до рішення №31 від
25  жовтня  2018  року  ХVІІ  позачергової  сесії
Воскресенської селищної ради восьмого скликання
« Про затвердження Положення  про центр надання
адміністративних послуг Воскресенської  селищної
ради»

№8
25.07.2019

9 Про  затвердження  Концепції  розвитку  системи
надання адміністративних послуг у Воскресенській
об’єднаній  територіальній  громаді  Миколаївської
області

№9
25.07.2019

10 Про погодження організації інклюзивного навчання
в загальноосвітньому навчальному закладі

№10
25.07.2019  

11 Про внесення змін до складу виконавчого комітету №11



Воскресенської селищної ради 25.07.2019
12 Про  внесення  змін  до  програм  Воскресенської

селищної ради та відповідних заходів до них
№12
25.07.2019

13 Про  надання  дозволу  на   розробку  технічної
документації  щодо встановлення відновлення меж
земельної  ділянки в натурі  на місцевості  з  метою
передачі  в  користування  на  умовах  оренди
( Солейко М.М.)

№13
25.07.2019

14 Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  комунальної  власності  за  межами
населеного пункту с. Пересадівка ( Воскресенської
селищної  ради)  Вітовського району Миколаївської
області

№14
25.07.2019

15 Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  комунальної  власності  за  межами
населеного  пункту  смт  Воскресенське
(  Воскресенської  селищної  ради)  Вітовського
району Миколаївської області)

№15
25.07.2019

16 Про надання дозволу на розроблення документації
із  землеустрою  щодо  проведення  інвентаризації
земель( Вашетіна Н.А.)

№16
25.07.2019

17 Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою ( Каганов О.О.)

№17
25.07.2019

18 Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
користування на умовах оренди під будівництво та
обслуговування  артезіанської  свердловини
(« Родничок 2019»)

№18
25.07.2019

19 Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
для  ведення  індивідуального  садівництва
( Шаповалова Т.І.)

№19
25.07.2019

20 Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення  особистого  селянського  господарства  у
власність  ( Печериця Я.І.)

№20
25.07.2019

21 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  приватної  власності
Косої А.М. цільове призначення якої змінюється

№21
25.07.2019

22 Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою( 25,2014 га;  30,0000га; 8,8000га)

№22
25.07.2019



23 Про  затвердження  технічних  документацій  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

№23
25.07.2019

24 Про  затвердження  проекту  будівництва
( Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.
Жовтнева  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області)

№24
25.07.2019

25 Про  затвердження  проекту  будівництва
( Капітальний ремонт ганків Пересадівської ЗОШ І-
ІІІ  ступенів по вул. Шевченка,160 в с.Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області)

№25
25.07.2019

26 Про  затвердження  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)

№26
25.07.2019

27 Про  затвердження  проекту  будівництва
( Капітальний ремонт туалетів Калинівської ЗОШ І-
ІІІ  ступенів  по  вул.  Соборній,15  в  с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської області)

№27
25.07.2019

28 Про затвердження 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)

№28
25.07.2019

29 Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  інвентаризації  земель
сільськогосподарського  призначення  за  адресою:
Миколаївська обл, Вітовський р-н, с.Калинівка, вул.
Польова,1

№29
25.07.2019

30 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  в  оренду  із  земель
комунальної  власності  АТ  «Миколаївобленерго»
для  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування
будівель і  споруд об’єктів передачі електричної та
теплової енергії в межах с. Пересадівка Вітовського
району Миколаївської області

№30
25.07.2019



31 Про  звіт  депутата  Воскресенської  селищної  ради
про роботу в раді та виборчому окрузі ( Горюшкін
О.М.)

№31
25.07.2019

Секретар селищної ради                                 Т.БІЛОЗОР

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

П Р О Т О К О Л



25 липня 2019 року № 35                             ХХХV 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.
- 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   п’ятої  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
п’ятої  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 затвердження  звіту   про  виконання  бюджету Влскресенської
селищної ради за І півріччя 2019 року
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради 
2.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 р.
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів
3.  Про затвердження  переліку  проектів,  що будуть реалізовуватись  за
рахунок  субвенції  із  державного  бюджету  місцевому  бюджету
Воскресенської селищної ради на формування інфраструктури
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ



4.Про  передачу  в  оренду  частини  приміщення  нерухомого  майна
комунальної  власності.(спортивна  зала  Воскресенського  Палацу
культури)
Доповідач:   Сакун  О.В.,  головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ-  юрисконсульт
селищної ради
5.Про  затвердження  Плану  роботи  Воскресенської  селищної  ради  ,  її
виконавчого комітету та постійних комісій ради на ІІ півріччя 2019 року
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
6.Про внесення змін до рішення сесії Воскресенської селищної ради №6 від
08.05.2019  року  «Про  передачу  в  оренду  нерухомого  майна  комунальної
власності»(АЗПСМ с.Пересадівка)
Доповідач:  Сакун  О.В,  головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ-  юрисконсульт
селищної ради
7.Про внесення змін до структури виконавчого апарату селищної ради
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету
8.Про внесення змін та доповнень до рішення №31 від 25 жовтня 2018
року  ХVІІ  позачергової  сесії  Воскресенської  селищної  ради  восьмого
скликання  «Про  затвердження  Положення  про  центр  надання
адміністративних послуг Воскресенської селищної ради»
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради
9.Про  затвердження  Концепції  розвитку  системи  надання
адміністративних  послуг  у  Воскресенській  об’єднаній  територіальній
громаді Миколаївської області
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради
10.Про  погодження  організації  інклюзивного  навчання  в
загальноосвітньому навчальному закладі
Доповідач: Черновол Г.С., начальник відділу ОКМС
11.Про  внесення  змін  до  складу  виконавчого  комітету  Воскресенської
селищної ради
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради
12.Про  внесення  змін  до  програм  Воскресенської  селищної  ради  та
відповідних заходів до них
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів
13.Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  щодо
встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості з
метою передачі в користування на умовах оренди( Солейко М.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
14.Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної  власності  за
межами населеного пункту с. Пересадівка ( Воскресенської селищної ради
Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
15.Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної  власності  за



межами населеного пункту смт Воскресенське (Воскресенської селищної
ради)Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Лінінська О.О. , начальник відділу земельних відносин
16.Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо
проведення інвентаризації земель ( Вашетіна Н.А.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
17.Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
(Каганов О.О)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
18.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у користування на умовах оренди під будівництво та
обслуговування артезіанської свердловини ( « Родничок 2019»)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
19.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  ведення  індивідуального  садівництва
( Шаповалова Т.І.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
20.Про погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення  особистого
селянського господарства у власність( Печериця Я.І.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
21.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  приватної  власності  Косої  А.М.  цільове  призначення  якої
змінюється
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
22.Про  затвердження  технічних  документацій  із  землеустрою
( 25,2014 га; 30,0000га; 8,8000га)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
23.Про  затвердження  технічних  документацій  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
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
24.Про  затвердження  проекту  будівництва  (  Капітальний  ремонт
дорожнього  покриття  по  вул.  Жовтнева  в  с.  Пересадівка  Вітовського
району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
25.Про затвердження 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
26.Про  затвердження  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



27.Про  затвердження  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
28.Про  затвердження  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
29.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
інвентаризації  земель  сільськогосподарського  призначення  за  адресою:
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Калинівка, вул. Польова,1
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
30.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок в оренду із земель комунальної власності АТ « Миколаївобленерго»
для  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів передачі електричної та теплової енергії в межах с.Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
31.Про звіт депутата Воскресенської селищної ради про роботу в раді та
виборчому окрузі.
Доповідач: Горюшкін О.М., депутат селищної ради від виборчого округу №3

І.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету
Воскресенської селищної ради за І півріччя 2019 року

Доповідач:  Черненко  Н.Й.,  головний  бухгалтер  селищної  ради  нагадала
присутнім про те,  що інформація щодо виконання  доходної  та видаткової
частини бюджету, а також виконання бюджету по видатках обговорювалася на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Запропонувала проект
рішення. Заперечень, зауважень від депутатів не надходило.

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

ІІ. СЛУХАЛИ:  Про  внесення змін до бюджету Воскресенської селищної
ради на 2019 рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І.  начальник  відділу  фінансів  селищної  ради,
доповіла, що на спільному засіданні постійних комісій депутати отримали  та
обговорили  запропоновані  зміни  до  бюджету  селищної  ради  на  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  затвердження  переліку  проектів,  що  будуть
реалізовуватись  за  рахунок  субвенції  із  державного  бюджету  місцевому
бюджету Воскресенської селищної ради на формування інфраструктури
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  зачитав  проект
рішення щодо затвердження переліку проектів, що будуть реалізовуватись за
рахунок субвенції із державного бюджету місцевому бюджету Воскресенської
селищної  ради  на  формування  інфраструктури,  який  обговорювався
депутатами на спільному засіданні постійних комісій.
Зауважень , заперечень від депутатів не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV.  СЛУХАЛИ:   Про  передачу  в  оренду частини приміщення  нерухомого
майна  комунальної  власності  (  спортивна  зала  Воскресенського  Палацу
культури)
Доповідач: Сакун О.В. – головний спеціаліст відділу  ЖКГ повідомила, що
дане  питання  було  винесено  на  обговорення  депутатами  на  спільному
засіданні постійних комісій селищної ради , запропонувала проект рішення.
Депутати підтримали даний проект.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Плану роботи Воскресенської селищної
ради, її виконавчого комітету та постійних комісій ради на ІІ півріччя 2019
року
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради запропонувала  проект
Плану  роботи Воскресенської  селищної  ради,  її  виконавчого  комітету  та
постійних комісій ради на ІІ  півріччя 2019 року. Питання було розглянуто
депутатами  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  селищної
ради.Доповнень до Плану роботи, зауважень, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається

VІ.  СЛУХАЛИ:   Про  внесення  змін  до  рішення  сесії  Воскресенської
селищної ради №6 від 08.05.2019 року « Про передачу в оренду нерухомого
майна комунальної власності» ( АЗПСМ с. Пересадівка)
Доповідач:  Сакун О.В.,  головний спеціаліст - юрисконсульт селищної ради
нагадала присутнім  зміст рішення №6 від 08.05.2019 року « Про передачу в
оренду нерухомого майна комунальної власності» ( АЗПСМ с. Пересадівка).,



до якого необхідно внести відповідні зміни. Питання депутати обговорили на
спільному засіданні постійних комісій. Зауважень, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається

VІІ. СЛУХАЛИ:   Про  внесення змін до структури виконавчого апарату
селищної ради
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради доповіла про те, що питання  внесення змін до структури виконавчого
апарату  селищної  ради  депутати  обговорили  на  спільному  засіданні
постійних  комісій  селищної  ради.  Запропонувала  проект  рішення.
Доповнень, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається

VІІІ СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до рішення №3 від 25
жовтня 2018 року ХVІІ позачергової сесії  Воскресенської селищної ради
восьмого скликання «Про затвердження Положення про центр надання
адміністративних послуг Воскресенської селищної ради»
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради нагадала присутнім про те, що  питання щодо необхідності  внесення
змін  до  рішення  №3  від  25  жовтня  2018  року  ХVІІ  позачергової  сесії
Воскресенської  селищної  ради  восьмого  скликання  «Про  затвердження
Положення  про  центр  надання  адміністративних  послуг  Воскресенської
селищної  ради»  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 Концепції розвитку системи надання
адміністративних  послуг  у  Воскресенській  об’єднаній  територіальній
громаді Миколаївської області
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради  запропонувала  проект Концепції  розвитку  системи  надання
адміністративних послуг у Воскресенській об’єднаній територіальній громаді
Миколаївської області

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається

Х  СЛУХАЛИ:   Про  погодження  організації  інклюзивного  навчання  в
загальноосвітньому навчальному закладі
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  освіти,  культури,  молоді  та
спорту  Воскресенської  селищної  ради  запропонувала  до  уваги  депутатів



проект  рішення  щодо погодження  організації  інклюзивного  навчання  в
загальноосвітньому навчальному закладі, який був розглянутий  депутатами
на  спільному засіданні постійних комісій. Доповнень, заперечень, зауважень
не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається

ХІ  СЛУХАЛИ:   Про  внесення  змін  до  складу  виконавчого  комітету
Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради  нагадала  присутнім
причину внесення змін до складу виконавчого комітету селищної ради, а саме
невідвідування  засідань  виконавчого  комітету  селищної  ради  Семирягою
В.В.Питання  було  заслухано  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.З
апитань, зауважень від депутатів не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 11 додається

ХІІ  СЛУХАЛИ:   Про  внесення змін до програм Воскресенської селищної
ради та відповідних заходів до них
Доповідач: Белев’ят Ю.І, начальник відділу фінансів запропонувала проект
рішення щодо внесення змін до програм Воскресенської селищної ради та
відповідних заходів до них .  Питання розглядалося на спільному засіданні
постійних комісій. Депутати підтримали проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 12 додається

ХІІІ  СЛУХАЛИ:   Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації  щодо встановлення відновлення меж земельної  ділянки в
натурі на місцевості з метою передачі в користування на умовах оренди
( Солейко М.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
 Запропонував проект рішення «Про надання дозволу на розробку технічної
документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі
на  місцевості  з  метою  передачі  в  користування  на  умовах  оренди»
( Солейко М.М.).Заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 13 додається

ХІV СЛУХАЛИ:   Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної
власності за межами населеного пункту с. Пересадівка ( Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області)



Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин селищної
ради доповіла про те, що дане питання виносилося на розгляд депутатів на
спільному засіданні постійних комісій. Зауважень, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 14 додається

ХV СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розробку технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності за
межами населеного пункту смт Воскресенське( Воскресенської селищної
ради)Вітовського району Миколаївської області
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин селищної
ради  доповіла  про  те,  що  дане  питання  було  обговорено  депутатами  на
спільному засіданні постійних комісій. Депутати підтримали даний проект.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 15 додається

ХVІ СЛУХАЛИ:   Про надання дозволу на розроблення документації  із
землеустрою щодо проведення інвентаризації земель( Вашетіна Н.А.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення. Нагадала про те, що питання обговорювалося
депутатами на спільному засіданні  постійних комісій.  Запитань,  зауважень
від депутатів не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 16 додається

ХVІІ  СЛУХАЛИ:   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою ( Каганов О.О.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Враховуючи  пропозиції  депутатів  селищної  ради,  які  були  надані  на
спільному засіданні постійних комісій запропонувала проект рішення щодо
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою Каганову О.О.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 17 додається

ХVІІІ  СЛУХАЛИ:   Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах
оренди під будівництво та обслуговування артезіанської свердловини ( «
Родничок 2019»)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин  доповіла,
що депутати мали можливість ознайомитися із документами щодо надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у користування на умовах оренди під будівництво та обслуговування
артезіанської  свердловини  (  «  Родничок  2019»)  на  спільному  засіданні



постійних  комісій.  Запитань,  доповнень,  зауважень  від  депутатів  не
надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 18 додається

ХІХ СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  для  ведення  індивідуального
садівництва ( Шаповалова Т.І.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Відповідно  до  ст.59  з  позначкою  1  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування в Україні» , під час засідання ради, перед початком розгляду
даного  питання  Воскресенський  селищний  голова  Шаповалов  О.М.
самостійно публічно оголосив про конфлікт інтересів.
Дане  питання   обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної  ради.  Враховуючи  результати  обговорення  начальник  відділу
земельних відносин запропонувала проект рішення. Зауважень, заперечень до
проекту рішення від депутатів не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 19 додається

ХХ СЛУХАЛИ:  Про погодження передачі земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства у власність( Печериця Я.І.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Відповідно  до  ст.59  з  позначкою  1  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування в Україні», під час засідання ради, перед початком розгляду
даного  питання  Воскресенський  селищний  голова  Шаповалов  О.М.
самостійно публічно оголосив про конфлікт інтересів.
Нагадала зміст заяви  гр. Печериці Я.І. щодо погодження передачі земельної
ділянки  для  ведення  індивідуального  садівництва  у  власність.  Питання
розглянуто на спільному засіданні постійних комісій. Запитань доповнень не
надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 20 додається

ХХІ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  приватної  власності  Косої  А.М.  цільове
призначення якої змінюється
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Проект рішення щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки приватної власності Косої А.М. цільове призначення якої
змінюється  був  запропонований  до  розгляду  депутатам  на  спільному
засіданні постійних комісій. Запитань, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.



                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 21 додається

ХХІІ  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою ( 25,2014 га;30,0000га;8,8000га)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Враховуючи   результати  обговорення  депутатами  даного  питання  на
спільному  засіданні  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  технічних  документацій  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
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
Запропонувала  проект  рішення.  Зауважень,  доповнень  від  депутатів  не
надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 23 додається

ХХІУ  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  проекту  будівництва
(  Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.  Жовтнева  в
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ доповів про те, що
проект  будівництва  (  Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.
Жовтнева  в  с.Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської
області)обговорювався депутатами на спільному засіданні постійних комісій
селищної ради.Заперечень, запитань, зауважень не надходило
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 24 додається

ХХУ СЛУХАЛИ: Про затвердження 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  зазначив  ,  що
питання  щодо  затвердження  проекту  будівництва  (  Капітальний  ремонт
ганків  Пересадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по  вул.  Шевченка,160  в
с.  Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської  області)обговорювалося
депутатам на спільному засіданні постійних комісій. Запитань, зауважень від
членів постійних комісій не надходило.



                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 25 додається

ХХУІ  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  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 повідомив про те, що
дане  питання  було  винесено  на  розгляд  депутатів  на  спільне  засідання
постійних комісій селищної ради.
Враховуючи пропозиції  та рекомендації членів постійної комісії
                                 проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 26 додається

ХХУІІ  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  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  наголосив на тому,
що  проект  рішення  щодо затвердження  проекту  будівництва
(  Капітальний  ремонт  туалетів  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по
вул.  Соборній,15 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області)
обговорювався членами постійних комісій на засіданні. Депутати підтримали
даний проект.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 27 додається

ХХУІІІ  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  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)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
Дане  питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Враховуючи  пропозиції  депутатів  селищної  ради  ,  запропонував  проект
рішення. Зауважень, запитань від депутатів селищної ради  не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 28 додається

ХХІХ  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  інвентаризації  земель  сільськогосподарського
призначення за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, с.Калинівка,
вул. Польова ,1



Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Інформація щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації  земель  сільськогосподарського  призначення  за  адресою:
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с.Калинівка, вул. Польова ,1
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  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок в оренду із земель комунальної власності АТ
« Миколаївобленерго»  для  будівництва,  експлуатації  та обслуговування
будівель  і  споруд  об’єктів  передачі  електричної  та  теплової  енергії  в
межах с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області
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 звіт депутата Воскресенської селищної ради про
роботу в раді та виборчому окрузі
Доповідач: Горюшкін О.М., депутат селищної ради  від виборчого округу
№ 3. Звіт додається.
                                 проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 31 додається

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

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

Звучить Державний Гімн України



Селищний голова                                   О.ШАПОВАЛОВ

СПИСОК

депутатів, присутніх  на  тридцять п’ятій

  сесії  Воскресенської селищної ради восьмого скликання

25 липня 2019 року

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



1 Мількат Ігор Володимирович 2

2 Горюшкін Олександр Михайлович 3

3 Трофіменко Наталія Іванівна 5

4 Безбожний Леонід Миколайович 6

5 Горецький Леонід Миколайович 7

6 Орлов Микола Якович 10

7 Антинескул Володимир Михайлович 12

8 Черновол Ганна Степанівна 13

9  Черновол Валентина Іванівна 14

10 Луговенко Галина Анатоліївна 15

11 Гарізан Юлія Валеріївна 16

12 Шаповаленко Лариса Миколаївна 17

13 Білозор Тетяна Петрівна 21

14  Мельник Людмила Євгенівна 22

15 Лисак Михайло Миколайович 23

16 Лупол Олег Миколайович 24

17 Булкін Сергій Сергійович 25

_________________________________________________________
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