
Перелік
рішень, прийнятих на тридцять дев’ятій позачерговій сесії 

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання
11 грудня   2019 року

 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

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

№ 1
11.12.2019

2 Про  внесення  змін  до  програм  Воскресенської
селищної ради та відповідних заходів до них

№2
11.12.2019

3 Про  делегування  повноважень  на  здійснення
виконання державних програм соціального захисту
населення  до  управління  соціального  захисту
населення Вітовської РДА

№3
11.12.2019

4 Про  затвердження  договорів,  угод,  додаткових
угод, укладених селищним головою від імені ради

№4
11.12.2019

5 Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі
(  на  місцевості)  для  ведення  фермерського
господарства ( Гриб С.В.)

№5
11.12.2019

6 Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі
(  на  місцевості)  для  ведення  фермерського
господарства ( Данилевич Н.М.)

№6
11.12.2019

7 Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення  індивідуального  садівництва  у  власність
( Буднік Д.П.)

№7
11.12.2019

8 Про  надання  у  власність  земельної  ділянки  для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 
 Томашевському А.К.

№8
11.12.2019

9 Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  №9



ведення  індивідуального  садівництва  у  власність
( Маринич В.Г)

11.12.2019  

Секретар селищної ради                                 Тетяна БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

П Р О Т О К О Л

11 грудня 2019 року № 39            ХХХІХ позачергова сесія  селищної ради
смт Воскресенське                        восьмого скликання   
                                                                         

                                                                                   початок засідання-14.30
закінчення засідання-15.30

   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 14( список присутніх додається)
   Відсутні – 12
Запрошені:
 - Лінінська О.А.-начальник відділу земельних відносин
- Белев’ят Ю.І.-начальник відділу фінансів .
- Черненко Н.Й.- головний бухгалтер 
- Гадомський С.В.- начальник відділу ЖКГ селищної ради 
- Сакун О.В.-головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
- Кузьмін В.С.- в.о.старости с.Калинівка .
-  Бєгліца І.Ф.-в.о старости с.Пересадівка 

Головуючий: Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр 

Михайлович.

       Відповідно до пункту 12 статті  46  Закону України  «  Про місцеве

самоврядування  в  Україні»  ,  Регламенту  роботи  Воскресенської  селищної

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

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

бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

   Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр Михайлович

вносить  пропозицію  про  відкриття  тридцять   дев’ятої  позачергової  сесії

селищної ради восьмого скликання.

                / Лунає Державний Гімн України/

Виступив Воскресенський селищний голова Шаповалов О.М. з пропозицією

затвердити  регламент роботи сесії:

доповідь - 20 хв
співдоповідь- до 10 хв
запитання та відповіді доповідачеві- до 20 хв



заключне слово- 5 хв.

Для  забезпечення  роботи  ХХХІХ  позачергової  сесії   селищної  ради
головуючий вносить пропозицію про обрання лічильної комісії  процедурним
рішенням  у  складі  1  депутата  –  Гарізан  Юлії  Валеріївни  для  здійснення
підрахунку  голосів,  зокрема  при  прийнятті  рішень  відкритим  поіменним
голосуванням.
Селищна рада затверджує склад лічильної комісії.

Шановні депутати   !

Порядок денний пленарного засідання сесії ви отримали. У кого з депутатів 
будуть доповнення, зауваження, пропозиції до порядку денного сесії?
Запитань,  зауважень  не  надходило.  Селищна  рада  затвердила  порядок
денний  сесії.  Лічильна  комісія,  в  особі  Гарізан  Ю.В.,  повідомила  про
результати голосування: за -14, проти -0,утрималися-0.

До  порядку  денного  включено такі  питання:     
                                                                  
  1.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів
2.Про внесення змін до програм Воскресенської селищної ради та відповідних
заходів до них.
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер селищної ради
3. Про  делегування  повноважень  на  здійснення  виконання  державних
програм соціального захисту населення до управління соціального захисту
Вітовської РДА
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради
4.Про затвердження договорів, угод, додаткових угод, укладених селищним
головою від імені ради
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
5.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення(  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на
місцевості) для ведення фермерського  господарств ( Гриб С.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
6.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення(  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на
місцевості) для ведення фермерського  господарств ( Данилевич Н.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
7.Про погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення  індивідуального
садівництва у власність ( Буднік Д.П.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин

8.Про  надання  у  власність  земельної  ділянки  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
Томашевському А.К.



Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
9.Про погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення  індивідуального
садівництва у власність ( Маринич В.Г.)
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.  нагадала  присутнім  про  те,  що  на  спільному
засіданні  постійних комісій  депутати  розглянули проєкт  рішення  разом із
додатками. Заперечень, зауважень від депутатів не надходило.

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

ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до  програм Воскресенської  селищної
ради та відповідних заходів до них

Доповідач: Бурлака  Л.М.,  спеціаліст  -  бухгалтер  селищної  ради
запропонувала проект рішення.   На спільному засіданні  постійних комісій
депутати детально змогли ознайомитися зі змінами, які пропонуються внести
до  програми «  Стабілізації  та  соціально-  економічного  розвитку  території
Воскресенської селищної ради на 2018- 2020 роки». Зауважень, заперечень не
надходило.  
                                Проведено  відкрите поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про  делегування повноважень на здійснення виконання
державних  програм  соціального  захисту  населення  до  управління
соціального захисту населення Вітовської РДА.
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної ради .Питання було обговорене депутатами на спільному засіданні
постійних комісій. Запитань, зауважень, заперечень не надходило.
                                  Проведено відкрите поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV.  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  договорів,  угод,  додаткових  угод,
укладених селищним головою від імені ради



Доповідач:  Білозор Т.П.,  секретар селищної  ради зазначила  про те,  що
договора,  угоди,  додаткові  угоди  детально  розглядалися  на  спільному
засіданні постійних комісій. Заперечень, зауважень не надходило.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки
в  натурі  (  на  місцевості)  для  ведення  фермерського  господарства
( Гриб С.В.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Доповнень,  заперечень,  не надходило.  Питання розглядалося на спільному
засіданні постійних комісій.
                                 Проведено  поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається

VІ. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення( відновлення) меж земельної ділянки в
натурі(  на  місцевості)  для  ведення  фермерського  господарства
(Данилевич Н.М.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
селищної ради .Питання обговорювалося на спільному засідання постійних
комісій.  Заперечень,  доповнень,  зауважень  не  надходило.  Запропонувала
проект рішення.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається

VІІ. СЛУХАЛИ:  Про погодження передачі земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва у власність.(Буднік Д.П.)

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
наголосила  на  те,  що  дане  питання  розглядалося  на  спільному  засіданні
постійних комісій.  Доповнень, заперечень не надходило.
                                 Проведено  відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається

VІІІ СЛУХАЛИ:   Про  надання  у  власність  земельної  ділянки  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд Томашевському А.К.
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин.
Питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Запитань, зауважень не надходило, запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.



  ВИРІШИЛИ:   рішення № 8 додається

ІХСЛУХАЛИ:   Про погодження передачі земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва у власність ( Маринич В.Г.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення,  який  розглядався депутатам на спільному
засіданні постійних комісій. Зауважень, доповнень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається

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

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

/Лунає Державний Гімн України/

Селищний голова                                   О.ШАПОВАЛОВ

Тетяна Білозор



СПИСОК

депутатів, присутніх  на  тридцять дев’ятій позачерговій

  сесії  Воскресенської селищної ради восьмого скликання

11 грудня 2019 року

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

1 Горюшкін Олександр Михайлович 3

2 Безбожний Леонід Миколайович 6

3 Горецький Анатолій Ілліч 7

4 Антинескул Володимир Михайлович 12

5 Черновол Ганна Степанівна 13

6  Черновол Валентина Іванівна 14

7 Гарізан Юлія Валеріївна 16

8 Шаповаленко Лариса Миколаївна 17

9 Яслик Володимир Михайлович 18

10 Бень Олег Миколайович 20

11 Білозор Тетяна Петрівна 21

12  Мельник Людмила Євгенівна 22

13 Лисак Михайло Миколайович 23

14 Крижановська Віра Василівна 26

_________________________________________________________




