
Перелік
рішень, прийнятих на тридцять шостій  сесії 

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання
30 серпня   2019 року

 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

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

№ 1
30.08.2019

2 Про  безоплатне  прийняття  -  передачу  майна
комунальної власності

№2
30.08.2019

3 Про  передачу  в  оренду  частин  приміщень
нерухомого майна комунальної власності

№3
30.08.2019

4 Про  затвердження  зведеного  кошторисного
розрахунку  (  «  Поточний  ремонт   автомобільної
дороги по вул. Свободи в с.Калинівка Вітовського
району» )

№4
30.08.2019

5 Про  затвердження  зведеного  кошторисного
розрахунку  (  «Поточний  ремонт  автомобільної
дороги  по  пров.  Козацький  в  с.Калинівка
Вітовського району»)

№5
30.08.2019

6 Про  затвердження  зведеного  кошторисного
розрахунку  («Поточний  ремонт  автомобільної
дороги  по  вул.  Риночна  в  смт  Воскресенське
Вітовського району»)

№6
30.08.2019

7 Про  затвердження  зведеного  кошторисного
розрахунку  (  «Поточний  ремонт  дорожнього
покриття по вул. Баклана в с.Калинівка Вітовського
району Миколаївської області»)

№7
30.08.2019

8 Про  затвердження  зведеного  кошторисного
розрахунку  (  «Поточний  ремонт  каналізаційної
системи  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по  вул.
Соборна,15  в  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області»)

№8
30.08.2019

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

№9
30.08.2019

10 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок в оренду  із  земель
комунальної власності АТ « Миколаївобленего» для

№10
30.08.2019  



розміщення,  будівництва  та  обслуговування
будівель і  споруд об’єктів передачі електричної та
теплової  енергії  в  межах  с.Калинівка  Вітовського
району Миколаївської області

11 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  (  Орлов  О.В.,  Шведов  В.В.,
Ницик В.І.)

№11
30.08.2019

12 Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на
місцевості  )  з  метою  передачі  в  оренду  ТОВ
« Центр ліфт»

№12
30.08.2019

13 Про внесення  змін  до  додатку  2  рішення  №3 від
26.06.2018  р  «  Про  надання  дозволу  на  розробку
проектів  землеустрою щодо відведення  земельних
ділянок,  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  (  відновлення)  меж земельної
ділянки в натурі ( на місцевості) з метою передачі в
оренду»(ТОВ « Кворум»)

№13
30.08.2019

14 Про проведення  земельних торгів у формі аукціону
( 30,0000га ріллі)

№14
30.08.2019

15 Про проведення  земельних торгів у формі аукціону
( 8,8000га ріллі)

№15
30.08.2019

16 Про проведення  земельних торгів у формі аукціону
( 1,3775 га пасовища)

№16
30.08.2019

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

№17
30.08.2019

18 Про  припинення  права  користування  земельною
ділянкою  по  вул.  Свободи,78  в  с.Калинівка
Вітовського  району  Миколаївської  області  та
передачу  земельної  ділянки  у  власність
гр. Учню В.М.

№18
30.08.2019

19 Про  внесення  змін  до  рішення  сесії  Калинівської
сільської  ради  від  09.04.2014  №14  «  Про
присвоєння  назви  вуличної  мережі  садівничому
товариству  «  Сатурн-2»,  розташованому  на

№19
30.08.2019



території Калинівської сільської ради
20 Про  внесення  змін  до  програм  Воскресенської

селищної ради та відповідних заходів до них
№20
30.08.2019

21 Про затвердження зведеного кошторисного 
розрахунку ( «Поточний ремонт вуличного 
освітлення вул. Горького(від ТП-17) в                         
смт Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області

№21
30.08.2019

22 Про  відмову  у  наданні   дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства

№22
30.08.2019

Секретар селищної ради                                 Т.БІЛОЗОР

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН



П Р О Т О К О Л

30 серпня 2019 року № 36                             ХХХVІ сесія  селищної ради
смт Воскресенське                                        восьмого скликання   
                                                                         
   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 16
   Відсутні – 10

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.

Зареєстрована:  Семерей  М.О.,  представник  12  чоловік  за  договорами  –

доручення.

   Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр Михайлович

вносить  пропозицію про відкриття тридцять  шостої  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        
шостої  сесії селищної ради восьмого скликання одноголосно.

До  порядку  денного  включено такі  питання:     
                                                                  
  1.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019
р.
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради 
2.Про безоплатне прийняття- передачу майна комунальної власності.
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради



3.  Про  передачу  в  оренду   частин  приміщень  нерухомого  майна
комунальної власності
Доповідач:  Сакун  О.В.,  головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ-  юрисконсульт
селищної ради
4.Про  затвердження зведеного кошторисного розрахунку (  «  Поточний
ремонт автомобільної дороги по вул. Свободи в с. Калинівка Вітовського
району»)
Доповідач:  Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
5.Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  («  Поточний
ремонт  автомобільної  дороги  по  пров.  Козацький  в  с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»)
Доповідач: Гадомський С.В.,начальник відділу ЖКГ
6.Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку (  «  Поточний
ремонт  автомобільної  дороги  по  вул.  Риночна  в  смт  Воскресенське
Вітовського району»)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
7.Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  (  «Поточний
ремонт дорожнього покриття по вул. Баклана в с.Калинівка Вітовського
району Миколаївської області»)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
8.Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  (  «Поточний
ремонт  каналізаційної  системи  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по
вул. Соборна,15 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області»)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
9.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд ( Сабалдаш А.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
10.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок в оренду із земель комунальної власності АТ «Миколаївобленерго»
для розміщення, будівництва 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
11.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  спору
( Орлов О.В., Шведов В.В., Ницик В.І.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин

12.Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення( відновлення) меж земельної ділянки в
натурі ( на місцевості) з метою передачі в оренду ТОВ « Центр ліфт»
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
13.Про  внесення змін до додатку 2 рішення №3 від 26.06.2018 р « Про
надання  дозволу  на  розробку  проектів  землеустрою  щодо  відведення



земельних  ділянок,  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (  відновлення)  меж  земельної   ділянки  в  натурі  (  на
місцевості) з метою передачі в оренду» ( ТОВ « Кворум»)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
14.Про проведення земельних торгів у формі аукціону ( 30,0000 га ріллі)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
15.Про проведення земельних торгів у формі аукціону ( 8,8000 га ріллі)
Доповідач: Лінінська О.О. , начальник відділу земельних відносин
16.Про проведення земельних торгів у формі аукціону ( 1,3775 га пасовища)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
17.Про  проведення  земельних  торгів  у  формі  аукціону  (  25,2014  га
пасовища)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
18.Про  припинення  права  користування  земельною  ділянкою  по  вул.
Свободи,78  в  с.Калинівка Вітовського  району Миколаївської  області  та
передачу земельної ділянки у власність гр. Учню В.М.
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
19.Про внесення змін до рішення Калинівської сільської ради від 09.04.2014
№14 «  Про присвоєння назви  вуличної  мережі  садівничому  товариству
« Сатурн-2», розташованому на території Калинівської сільської ради»
Доповідач: Сакун О.В.,головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
20.  Про  внесення  змін  до  програми  Воскресенської  селищної  ради  та
відповідних заходів до них
Доповідач: Черненко Н.Й. головний бухгалтер селищної ради
21. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку ( « Поточний
ремонт  вуличного  освітлення  вул.  Горького  (  від  ТП-17)  в  смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
22.Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин

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

Доповідач:  Черненко  Н.Й.,  головний  бухгалтер  селищної  ради  нагадала
присутнім  про  те,  що  інформація  щодо    внесення  необхідних  змін  до
бюджету селищної ради обговорювалася  депутатами 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 безоплатне прийняття - передачу майна комунальної
власності
Доповідач: Черненко  Н.Й.,  головний  бухгалтер  селищної  ради
запропонувала  проект  рішення  щодо  прийняття  безоплатно  ноутбуків  з
балансу  комунального  закладу  «  Центр  фінансово  -  статистичного
моніторингу,  матеріально  -  технічного  та  інформаційного  забезпечення
освітніх  закладів»  Миколаївської  обласної  ради  у  комунальну  власність
Воскресенської селищної ради. Питання розглядалося на спільному засіданні
постійних комісій. Заперечень, зауважень не надходило.
                                Проведено поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  передачу  в  оренду  частин  приміщень  нерухомого
майна комунальної власності
Доповідач:  Сакун ОВ., головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт,
зазначила,  що  питання  передачі  в  оренду  частин  приміщень  нерухомого
майна  комунальної  власності  ТОВ  «  Дикий  сад  ЛТД»,  а  саме  приміщень
котелень  для  облаштування  приладами опалення  на  альтернативних  видах
палива 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 затвердження зведеного кошторисного розрахунку
( « Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Свободи в с.Калинівка
Вітовського району»)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ повідомив,  що
зведений кошторисний розрахунок « Поточний ремонт автомобільної дороги
по вул. Свободи в с.Калинівка Вітовського району» складає 197,865 тис.грн.,
запропонував проект рішення. Депутати підтримали даний проект.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V. СЛУХАЛИ:   Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
(  «  Поточний  ремонт  автомобільної  дороги  по  пров.  Козацький  в
с.Калинівка Вітовського району»)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ повідомив,  що
зведений кошторисний розрахунок « Поточний ремонт автомобільної дороги
по  пров.  Козацький  в  с.Калинівка  Вітовського  району»  складає  198,983
тис.грн.  Нагадав,  що  дане  питання  депутати  обговорювали  на  спільному
засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.  Зауважень,  заперечень  не
надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.



                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається

VІ. СЛУХАЛИ:   Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
(  «Поточний  ремонт  автомобільної  дороги  по  вул.Риночна  в
смт Воскресенське Вітовського району»)
Доповідач:  Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ  сказав про те, що
зведений  кошторисний  розрахунок  складає  199,976  тис.  грн.  Питання
обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Запропонував
проект рішення. Запитань, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається

VІІ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
(«  Поточний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.  Баклана  в
с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області»)
Доповідач:  Гадоський С.В.,  начальник відділу ЖКГ доповів  про те,  що
дане питання  депутати обговорили на спільному засіданні постійних комісій
селищної ради. Зведений кошторисний розрахунок складає - 199,890 тис. грн
Запропонував проект рішення.  Доповнень, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається

VІІІ СЛУХАЛИ:  Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
(  «Поточний  ремонт  каналізаційної  системи  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  по  вул.  Соборна,15  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області»)
Доповідач:  Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ наголосив, що дане
питання було запропоновано до розгляду депутатам на спільному засіданні
постійних комісій селищної ради. Зведений кошторисний розрахунок складає
- 121,06185 Доповнень, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 8 додається

ІХ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд.
( Сабалдаш А.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
повідомила  про  те,  що  питання затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Калинівка Сабалдаш



Альоні  Іванівні     розглядалося  на  спільному засіданні  постійних комісій.
Зауважень, запитань не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається

Х СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельних  ділянок  в  оренду  із  земель  комунальної  власності  АТ
«  Миколаївобленерго»  для  розміщення,  будівництва  та  обслуговування
будівель  і  споруд  об’єктів  передачі  електричної  та  теплової  енергії  в
межах с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області
Доповідач:  Лінінська  О.А., запропонувала  проект  рішення,  який
обговорювався  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної  ради  та  детальна  надала  роз’яснення.  Доповнень,  заперечень,
зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається

ХІ  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
( Орлов О.В., Шведов В.В., Ницик В.І)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
зазначила  що  питання  щодо затвердження  технічних  документацій  і
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
Орлову О.В., Шведову В.В., Ницик В.І було вивчено депутатам на спільному
засіданні постійних комісій селищної ради. Запитань не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 11 додається

ХІІ СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки
в натурі ( на місцевості) з метою передачі в оренду ТОВ « Центрліфт»
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
доповіла  про  те,  що  питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні
постійних комісій. Зауважень, доповнень, запитань не надходило.  Депутати
підтримали проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 12 додається

ХІІІ  СЛУХАЛИ:   Про  внесення  змін  до  додатку  2  рішення  №3  від
26.06.2018  р  «  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектів  землеустрою



щодо  відведення  земельних  ділянок,  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в
натурі ( на місцевості) з метою передачі в оренду» (ТОВ « Кворум»)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
 Нагадала депутатам про  необхідність внесення змін до додатку 2 рішення
№3  від  26.06.2018  р  «  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення  (  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі ( на місцевості) з метою передачі в оренду» ТОВ « Кворум» Питання
виносилося на розгляд спільного засідання постійних комісій.Заперечень не
надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 13 додається

ХІV СЛУХАЛИ:   Про  проведення  земельних  торгів  у  формі  аукціону
( 30,0000 га ріллі)
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  проведення  земельних  торгів  у  формі  аукціону
( 8,8000 га ріллі)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин селищної
ради зауважила, 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  проведення  земельних  торгів  у  формі  аукціону
( 1,3775 га пасовища)
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  проведення земельних торгів  у  формі  аукціону
( 25,2014 га пасовища)
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 



 проведення земельних торгів у формі аукціону 25,2014 га  - пасовища
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 17 додається

ХVІІІ  СЛУХАЛИ:   Про  припинення  права  користування  земельною
ділянкою  по  вул.  Свободи,78  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської  області  та  передачу  земельної  ділянки  у  власність  гр..
Учню В.М.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин   нагадала
депутатам про те, що  щодо даного питання на спільному засіданні постійних
комісій було надано роз’яснення. Запитань не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 18 додається

ХІХ  СЛУХАЛИ:   Про  внесення  змін  до  рішення  сесії  Калинівської
сільської ради від 09.04.2014 № 14 « Про присвоєння назви вуличної мережі
садівничому  товариству  «  Сатурн-2»,  розташованому  на  території
Калинівської сільської ради»
Доповідач: Сакун О.В., головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
Дане  питання   обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної  ради.  Враховуючи  результати  обговорення, головний  спеціаліст
відділу  ЖКГ-  юрисконсульт,  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 внесення змін до програм Воскресенської селищної
ради та відповідних заходів до них
Доповідач:  Черненко Н.Й,  головний бухгалтер  селищної  ради  нагадала
про зміни, які необхідно внести до програм селищної ради
 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 зведеного кошторисного розрахунку
( « Поточний ремонт вуличного освітлення вул. Горького ( від ТП-17) в
смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ проінформував про
те,  що питання було розглянуто на спільному засіданні  постійних комісій.



Зведений кошторисний розрахунок складає - 93,320 тис. грн  запропонований.
Запитань, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 21 додається

ХХІІ  СЛУХАЛИ: Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Зачитала  проект  рішення  «Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства». Дане  питання
обговорювалося депутатами та присутніми на  спільному засіданні постійних
комісій. Зауважень, запитань не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 22 додається

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

       Селищний голова Шаповалов О.М. оголосив  ХХХVІ 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

30 серпня  2019 року

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



1 Трофіменко Наталія Іванівна 5

2 Безбожний Леонід Миколайович 6

3 Горецький Леонід Миколайович 7

4 Єргаєва Світлана Валеріївна 8

5 Затварницька Тетяна Костянтинівна 9

6 Орлов Микола Якович 10

7 Цопа Павло Онисимович 11

8 Антинескул Володимир Михайлович 12

9 Черновол Ганна Степанівна 13

10  Черновол Валентина Іванівна 14

11 Гарізан Юлія Валеріївна 16

12 Бень Олег Миколайович 20

13 Білозор Тетяна Петрівна 21

14  Мельник Людмила Євгенівна 22

15 Лисак Михайло Миколайович 23

16 Крижановська Віра Василівна 26

Зареєстровані :  Семерей  Майя  Олегівна,  адвокат  ,  представник  за
договорами- доручення від  імені Семерея М.М.,Семерея П.М.,Єрмолова О.В.
Єрмолової С.І.,Єрмолова С.О.,Семерей К.П., Левицької Л.Д.,Шевченко Д.М.,
Левицької К.О.,Левицької Г.У.,Прохорової І.У., Семерея М.Ф.
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