
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАЛА
Вітовського району Миколаївської області

                                  Спільне засідання 
постійних комісій селищної ради

- з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, промисловості,
транспорту , зв’язку та сфери послуг;
-  з  питань регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,
фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та власності;
- з питань житлово - комунального господарства та комунальної власності, питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи;
-з  питань  освіти,  культури,  молоді,  фізкультури  і  спорту,  охорони  здоров’я  та
соціального захисту населення;

П Р О Т О К О Л 

25 липня 2019року                         смт Воскресенське   
                                                          час проведення    -13.00 

                                                        місце проведення: приміщення селищної
ради                

                                                                           
Всього членів комісій -25
Відсутні - 9    (Копилов А.І, Смірнов В.М., Єргаєва С.В., Затварницька Т.К, Цопа
П.О., Яслик В.М.,Тхір П.М., Бень О.М.., Крижановська .В.В)

Присутні на засіданні :
1.Мількат Ігор Володимирович
2. Горюшкін Олександр Михайлович
3.Трофіменко Наталія Іванівна
4. Мельник Людмила Євгенівна
5.Черновол Ганна Степанівна
6.Черновол Валентина Іванівна 
7.Гарізан Юлія Валеріївна
8.Лисак Михайло Миколайович
9. Безбожний Леонід Миколайович 
10.Антинескул Володимир Михайлович
11.Горецький Анатолій Ілліч
12.Орлов Микола Якович
13.Шаповаленко Лариса Миколаївна
14.Лупол Олег Миколайович
15.Булкін Сергій Сергійович
16.Луговено Галина Анатоліївна



Зареєстровані: Семерей М.О, адвокат , представник 12 осіб за  договорами- 
доручення, Бойко Р.В., заступник голови асоціації учасників та інвалідів АТО, 
Блошко І.В., журналіст

Запрошені:( участі у голосуванні не приймають)
Шаповалов О. М., селищний голова
Білозор Т. П., секретар селищної ради
Кузьмін В.С.,в.о старости с. Калинівка, 
Бєгліца І.Ф., в.о. старости с.Пересадівка
Сакун О.В.,  головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт селищної ради
Лінінська О.А.- начальник відділу земельних відносин
Гадомський С.В.- начальник відділу ЖКГ
Черненко Н.Й.- головний бухгалтер селищної ради
Белев’ят Ю.І.- начальник фінансового відділу

Головуюча на засіданні: Трофіменко Наталія Іванівна,  голова постійної
комісії  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування,  бюджету,  фінансів, економічної  реформи  підприємства,
приватизації та власності;

Трофіменко Н.І. сказала депутатам, що кожному із них роздані переліки питань, 
які запропоновано розглянути на спільному засіданні постійних комісій та 
запитала чи є зауваження до питань порядку денного.
Зауважень до порядку денного не надходило.
Депутати  проголосували за порядок денний та прийняли його в цілому.

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

І.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету
Воскресенської селищної ради за І півріччя 2019 року
Доповідач:  Черненко  Н.Й.,  головний  бухгалтер  селищної  ради  звернула
увагу  депутатів  на  проект  рішення  та  додатки  1,  2,  3  до  цього  рішення.
Головний бухгалтер  надала  вичерпну  інформацію по  виконанню доходної
частини бюджету , видаткової частини бюджету та виконання бюджету по
видатках  за  економічною  структурою   бюджетної  класифікації  .Наталія
Йосипівна зачитала пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету
Воскресенської селищної ради за І півріччя 2019 року. Депутати отримали всі
додатки  до проекту рішення та мали змогу не тільки чути, але й бачити всі
цифри. Запропонувала проект рішення. Заперечень, зауважень від депутатів
не надходило.
     Трофіменко  Н.І.  запропонувала   депутатам винести  дане  питання  на
розгляд    сесії селищної ради.
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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, 
Депутати отримали проект рішення та відповідні додатки до нього.
 Начальник  фінансового  відділу  запропонувала  перелік  змін  до  бюджету
селищної ради, що додається.
Виступили: Гарізан Ю.В, депутат від виборчого округу №16( с. Калинівка)
яка  поцікавилася  питанням  перенаправлення  коштів  по  ремонту  дороги  з
провулку Козацького на іншу дорогу, яка має більш важливіше значення ніж
цей провулок 



Шаповалов О.М. запропонував ці кошти прийняти, але писати листи в ОДА
та обласну раду з  проханням надати дозвіл на витрачання їх для ремонту
іншої дороги.
Лупол  О.М.,  депутат  селищної  ради  від  виборчого  округу  №
24(  с.Пересадівка)  поцікавився  питанням  переведення  установ  на
альтернативні види опалення та питанням опалення Пересадівської ЗОШ.
Шаповалов О.М. пояснив що всі ці роботи буде проводити ТОВ « Дикий
сад», кочегарів не буде.
Лисак М.М., депутат від виборчого округу №23 ( с. Пересадівка) висловив
свою думку про те, що  Пересадівська школа має 2 поверхи, в свій час  була 
заміна батарей опалення, але тепла  немає. В школі є 2 слюсарі, які будуть
слідкувати за температурним режимом.
Белев’ят Ю.І. запропонувала проект рішення.
Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на  розгляд
сесії селищної ради.
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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.  Запитань не
було.                                  
Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на  розгляд
сесії селищної ради.
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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- юрисконсульт
селищної  ради розповіла   про  погодинну  оренду  спортивної  зали  ,  про
розрахунок цієї оренди. Запропонувала проект рішення .Депутати підтримали
даний проект.
Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на  розгляд
сесії селищної ради.
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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.  Запитань,  доповнень  не
надходило.
       Трофіменко Н.І.  запропонувала  депутатам винести дане питання на
розгляд    сесії селищної ради.
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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
повідомила присутнім про необхідність  внесення  змін до рішення №6 від
08.05.2019  року  «  Про передачу  в  оренду  нерухомого  майна  комунальної
власності» ( АЗПСМ с. Пересадівка),а саме «змінити площу з 1500 м кв. на
2000 м кв.»,  тому що в рішенні,  до якого  треба внести зміни  вказували
орієнтовну площу. Зауважень, заперечень не було.
            Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на
розгляд    сесії селищної ради.
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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  необхідно внести зміни, до структури
виконавчого комітету а саме: назву ЦНАП змінити на назву відділ « Центр
надання адміністративних  послуг»
Запропонувала проект рішення.  Доповнень, заперечень не надходило.
     Трофіменко  Н.І.  запропонувала   депутатам винести  дане  питання  на
розгляд    сесії селищної ради.
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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  доповіла   про  те,  що  в  зв’язку  зі  зміною в  назві  ЦНАП,
необхідно  внести  зміни  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», та викласти в новій редакції, що додається
           Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на
розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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 ознайомила із проектом Концепції розвитку системи надання
адміністративних послуг у Воскресенській об’єднаній територіальній громаді
Миколаївської області
   Запитань не виникало.
Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на  розгляд
сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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 - Воскресенська ЗОШ І-ІІІ ступенів,
в зв’язку із надходженням клопотання адміністрації Воскресенської ЗОШ.
Запитань у депутатів не було.
   Трофіменко  Н.І.  запропонувала   депутатам  винести  дане  питання  на
розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №10 додається                            

            



ХІ  СЛУХАЛИ:   Про  внесення  змін  до  складу  виконавчого  комітету
Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради  повідомила  присутнім
причину  внесення  змін  до  складу  виконавчого  комітету  селищної  ради,  а
саме  невідвідування  засідань  виконавчого  комітету  селищної  ради
Семирягою  В.В.  ,  що  спричиняє  проблеми  при  проведенні  засідань
виконкому. Запитань, зауважень від депутатів не надходило.
  Трофіменко  Н.І.  запропонувала   депутатам  винести  дане  питання  на
розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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 , а саме :
- до програми « Розвитку житлово- комунального господарства, благоустрою
населених пунктів на території Воскресенської селищної ради на 2018-2020
роки», а саме:
 пункт 7 « придбання кришок люку каналізаційного бетону для закриття
сантехнічних комунікацій в населених пунктах Воскресенької селищної ради»

-  до  заходів  на  2019  рік  до  програми  «  Стабілізації  та  соціально-
економічного  розвитку  території  Воскресеннської  селищної  ради  на  2018-
2020 роки», а саме:
пункт  4  «  придбання  кондиціонерів  в  адміністративні  приміщення
Воскресенської селищної ради»;
пункт 5 «капітальний ремонт їдальні Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Запитань, зауважень від депутатів не надходило.
  Трофіменко  Н.І.  запропонувала   депутатам  винести  дане  питання  на
розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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.).
Виступили: Гарізан Ю.В., депутат від виборчого округу № 16( с.Калинівка)
поцікавилася тим, чи не буде заважати Солейко М.М. іншому орендатору.
Лінінська О.А. відповіла що ні.
 Інших запитань,заперечень не надходило
               Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на
розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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  детально  надала  роз’яснення  щодо  поділу  земельної  ділянки
комунальної  власності  за  межами  населеного  пункту  с.  Пересадівка
( Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської області),
а саме: площею 41.9819 га (кадастровий номер  4823383900:10:000:0203) із
земель  сільськогосподарського  призначення,  цільове  призначення  для
ведення фермерського господарства (код 01.02) за межами населеного пункту
с.  Пересадівка  (Воскресенської  селищної  ради)  Вітовського  району
Миколаївської  області  на  3  земельні  ділянки  площею  18,8  га.  18,3  га  та
4,8819 га.
 Зауважень, заперечень не надходило.
Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на  розгляд
сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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  надала  роз’яснення  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності за межами населеного пункту смт Воскресенське ( Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області), а саме: площею
160.0963  га (кадастровий  номер  4823355300:05:000:0233)  із  земель
сільськогосподарського призначення,  землі запасу (земельні ділянки кожної
категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи
юридичним  особам) (код  16.00)  за  межами  населеного  пункту  смт
Воскресенське  (Воскресенської  селищної  ради)  Вітовського  району
Миколаївської області  на 4 земельні ділянки площею 48,875 га,  48,875 га,
31,173 га та 31,1733 га.
Запропонувала проект рішення. Депутати підтримали даний проект.
                    Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання
на  розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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 та надала роз’яснення.  Запитань,  зауважень
від депутатів не надходило.
                                 Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане
питання на  розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №16 додається                            

ХVІІ  СЛУХАЛИ:   Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою ( Каганов О.О.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Надала детальну інформацію щодо надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою  та  запропонувала  проект  рішення.  Запитань,  зауважень  не
надходило.
               Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на
розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №17додається                            



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
ознайомила депутатів із пакетом документів обслуговуючого кооперативу «
Роднічок»,  пояснили  мету  розроблення  даного  проекту  та  запропонувала
проект рішення. Запитань, зауважень не надходило.
        Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на
розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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.
Трофіменко  Н.І,  голова   комісії,  повідомила,  що  Шаповалов  О.М.,  не  є
членом комісії, а запрошений на засідання  та  надала  йому слово 
Відповідно  до  ст.59  з  позначкою  1  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  перед  початком  розгляду  даного  питання
Воскресенський  селищний  голова  Шаповалов  О.М.  самостійно  публічно
оголосив про конфлікт інтересів.
 Лінінська  О.А.   пояснила,  що це  земельна ділянка,  яка  знаходиться  біля
житлового  будинку.  Відповідно  до  чинного  законодавства,  у  селах
передбачено - 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  та  споруд,  а  та  що  перевищує  цю  цифру  -  для
ведення  індивідуального  садівництва.  Запропонувала  проект  рішення.
Зауважень, заперечень до проекту рішення від депутатів не надходило.
       Трофіменко Н.І.  запропонувала  депутатам винести дане питання на
розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №19додається                                                      

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.
Трофіменко Н.І, голова  комісії, надала  слово  Шаповалову О.М.
Відповідно  до  ст.59  з  позначкою  1  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  перед  початком  розгляду  даного  питання



Воскресенський  селищний  голова  Шаповалов  О.М.  самостійно  публічно
оголосив про конфлікт інтересів.
Лінінська  ОА. наголосила на  тому,  що відповідно до Державного  акту на
право  постійного  користування   землею  Печериця  Я.І.  користується
земельною  ділянкою  в  розмірі  1  га   для  ведення  особистого  підсобного
господарства  з  2002  року  до  теперішнього  часу,  на  сьогоднішній  день
виявила бажання оформити  її у власність . Запитань не надходило.
               Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на
розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 20додається

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.
Ознайомила із заявою Косої А.М. щодо затвердження погодженого проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  приватної  власності,
цільове призначення якої змінюється з « для ведення особистого селянського
господарства» на « для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» по
вул. Риночній,24/.Запитань, зауважень не надходило.
     Трофіменко  Н.І.  запропонувала   депутатам винести  дане  питання  на
розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №21додається
          
ХХІІ  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою ( 25,2014 га;30,0000га;8,8000га)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
нагадала  депутатам  що  це  за  земельні  ділянки  та  запропонувала  проект
рішення. Запитань не було.
                               
 Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на  розгляд
сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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.
Ознайомила присутніх із  заявами Пересунько А.Л.,  Савченко А.І.,  Кафтан
В.Г.,  Логненко  М.А.,Грабенко  В.В.,  Кирись  І.С.,  Левицького  А.Л.,  Горіна
Д.Ю.  щодо  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. Запропонувала проект рішення.
Зауважень, доповнень від депутатів не надходило.
       Трофіменко Н.І.  запропонувала  депутатам винести дане питання на
розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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  запропонував
проект рішення та детально розповів про даний проект. Заперечень, запитань,
зауважень не надходило
             Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на
розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №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  зачитав  проект
рішення. Запитань у депутатів не виникало.
              Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на
розгляд    сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №25додається  
                                                                                         
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 запропонував
проект  рішення  щодо 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).Запитань  від  членів  комісії  та
запрошених не надходило.
Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на  розгляд
сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №26додається      
                                                                                     
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  надав інформацію
щодо  проекту  рішення  щодо затвердження  проекту  будівництва,  а  саме:
«Капітальний  ремонт  туалетів  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по
вул.  Соборній,15 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області»
Пропозицій, зауважень щодо проекту рішення не надходило.
Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на  розгляд
сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №27додається      
                                                                                     
                               
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
Запропонував  депутатам  проект  рішення  щодо  затвердження  проекту
будівництва   ,  а  саме:  «  Капітальний  ремонт  приміщення  Воскресенської
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  під  обладнання  спортивної  зали  для  учнів  молодших
класів в смт Воскресенське по вул. Горького,66».Запитань не було.
Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на  розгляд
сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №28додається      

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.
Довела  до  відома  депутатів  інформацію  про   подані  документи  для
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  інвентаризації
земель сільськогосподарського призначення за адресою: Миколаївська обл.,
Вітовський р-н, с.Калинівка, вул. Польова ,1.Запитань, зауважень, доповнень
не надходило.
Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на  розгляд
сесії селищної ради                           
                                  Проведено голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок №29додається      

                        
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.
Доповіла  присутнім  про  необхідність  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.
Виступили: Лисак М.М., депутат від виборчого округу № 23 запропонував
підтримати проект рішення
Трофіменко Н.І. запропонувала  депутатам винести дане питання на  розгляд
сесії селищної ради                           

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки  голосування -одноголосно
  ВИРІШИЛИ:   висновок № 30 додається

 Різне:
1.Про надання платних послуг Будинками культури.
Депутати обговорили питання щодо надання платних послуг Будинками культури
на території селищної ради, а саме законодавство про культуру, порядок надання 
послуг в тому числі платних
Депутати доручили працівникам селищної ради вивчити дане питання в 
юридичній площині та при необхідності винести на сесію для затвердження.

2.Про проведення в БК платних вистав.
Черновол В.І. запропонувала розробити та затвердити положення про надання в 
оренду приміщень Будинків культури для проведення вистав  та розробити 
калькуляцію.



Трофіменко Н.І. запропонувала скласти перелік приміщень, які ми можемо 
передавати в оренду.

3.Про поведінку депутата Смірнова В.М.
Черновол В.І. запропонувала запросити Смірнова В.М. на засідання постійної 
комісії селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і
етики, промисловості, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Голова комісії                                   Н.ТРОФІМЕНКО

Протокол вела Мельник Л.Є, депутат селищної ради


