
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 
20 червня 2019року                   смт Воскресенське   
                                                            ч час проведення    -13.00 

                                                         місце проведення: приміщення селищної
ради                

                                                                           
Всього членів комісій -25
Відсутні  -  12     (Копилов  А.І,  Мількат  І.В.,  Трофіменко  Н.І.Смірнов  В.М.,
Затварницька  Т.К,  Орлов  М.Я.,  Луговенко  Г.А.,Шаповаленко  Л.А.,Тхір  П.М.,
Лупол О.М., Булкін С.С., Крижановська .В.В)

Присутні на засіданні :
 1. Горюшкін Олександр Михайлович
 2. Мельник Людмила Євгенівна
 3.Черновол Ганна Степанівна
 4.Черновол Валентина Іванівна 
 5.Гарізан Юлія Валеріївна
 6.Лисак Михайло Миколайович
7. Безбожний Леонід Миколайович 
8.Бень Олег Миколайович
9.Антинескул Володимир Михайлович
10. Цопа Павло Онисимович
11.Яслик Володимир Михайлович
12.Горецький Анатолій Ілліч
12.Єргаєва Світлана Валеріївна.



Запрошені:
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: Черновол Валентина Іванівна, голова постійної 
комісії з питань житлово- комунального господарства та комунальної 
власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019
рік
Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.,  начальник  відділу  фінансів  селищної  ради,  яка
довела   присутнім інформацію щодо внесення необхідних змін до бюджету
селищної ради на 2019 рік
 В обговоренні даного питання взяли участь:
Смірнов В.М, депутат від виборчого округу №4 :
- Чи  вже 100% освітлено Воскресенське?
- Чому не ремонтують коридор Воскресенського БК?
Віктор  Миколайович  звернуся  з  проханням  придбати  жалюзі  або
кондиціонер для Воскресенського БК.
Шаповалов  О.М.  відповів  на  поставлені  запитання  та  запропонував
Смірнову В.М. звернутися до селищної ради із  депутатським запитом про
придбання кондиціонеру для Будинку культури.
Гарізан Ю.В., депутат від виборчого округу №16 поцікавилася питанням : «
що таке поліпшення санітарно- побутових умов ?» та  питанням укладення
тротуарної плитки на зупинках в с.Калинівка.
Шаповалов О.М.-  відповів що  це ремонт туалетів Калинівської  ЗОШ та
надав роз’яснення щодо тротуарної плитки
Цопа П.О., депутат від виборчого округу №  11 поцікавився :
« 2 тис грн. для прибирання територій»- це на всі на села?
Шаповалов О.М. пояснив, що 2 тис грн. це для придбання колодязних люків
для с.Пересадівка, за депутатським запитом  депутата Лупола О.М.
 Горецький  А.І.,  депутат  від  виборчого  округу  №  7  зауважив,  що
наближається свято Івана Купала, а до стадіону світла немає. Писав запит,
вже минув другий рік, а освітлення не зробили.



Черновол В.І.  підкреслила, що депутати  від смт Воскресенське визначили
пріоритетними завданнями - ремонт  Воскресенської ЗОШ І-ІІІ ст.

Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
 ВИРІШИЛИ: висновок №1 додається

2.Про  затвердження  Положення  про  громадський  бюджет  (  бюджет
участі) Воскресенської  селищної ради
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної 
ради  розповіла про основні  поняття, які використовуються у Положенні про
громадський бюджет( бюджет участі).   Зачитала проект рішення. Запитань, 
зауважень не надходило
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
 ВИРІШИЛИ: висновок №2 додається

3.  Про  затвердження  Положення  про  помічника  -  консультанта
депутата Воскресенської селищної ради.
Доповідач:  Сакун  О.В.,  головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ-  юрисконсульт
селищної  ради  ознайомила  із  правами  та  обов’язками  помічників  -
консультантів депутатів селищної ради.
Зачитала проект рішення. Запитань, зауважень не надходило
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
 ВИРІШИЛИ: висновок №3 додається

4.Про  надання  дозволу  на  організацію  роботи  додаткових  гуртків  при
закладах загальної середньої освіти Воскресенської селищної ради у 2019-
2020 році.
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник  відділу  ОКМС  селищної  ради
запропонувала проект рішення.
 Запитань, зауважень не надходило.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
 ВИРІШИЛИ: висновок №4 додається



5.Про  надання  згоди  на  передачу  в  оренду  частини  приміщення
нерухомого майна комунальної власності.
Доповідач:  Сакун  О.В.,  головний  спеціаліст  відділу  ЖКГ-  юрисконсульт
селищної ради ознайомила із документами, поданими головою правління ГО
«  Миколаївський  дитячий  спортивний  клуб  «  Соколя»  щодо  передачі  в
оренду  комунального  майна  -  спортивної  зали  Воскресенського  Будинку
культури.
В  обговоренні  прийняти  участь:  Безбожний  Л.М.,  депутат  від  виборчого
округу № 6 зауважив, що дане приміщення не опалюється.
Запитань, зауважень не надходило.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
 ВИРІШИЛИ: висновок №5 додається

6.Про затвердження проекту будівництва ( Капітальний ремонт їдальні
Пересадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  селищної  ради
повідомив, що зведений кошторисний розрахунок складає 299,951 тис. грн.
Запитань, зауважень не надходило.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
 ВИРІШИЛИ: висновок №6 додається

7.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
(  Капітальний  ремонт  спортивної  зали  Воскресенської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  в  смт  Воскресенське  по  вул.  Горького,66  Вітовського  району
Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  селищної  ради
запропонував проект рішення.
Запитань, зауважень не надходило.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
 ВИРІШИЛИ: висновок №7 додається



8.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
(  Капітальний ремонт приміщення Воскресенської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
під  обладнання  спортивної  зали  для  учнів  молодших  класів  в  смт
Воскресенське  по  вул.  Горького,66  Вітовського  району  Миколаївської
області).
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  селищної  ради
запропонував проект рішення.
Запитань, зауважень не надходило.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
 ВИРІШИЛИ: висновок №8 додається

9.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
(Капітальний ремонт туалетів Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по   вул.
Соборній,15 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ селищної ради
Запитань, зауважень не надходило.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
 ВИРІШИЛИ: висновок №9 додається

10.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
( Капітальний ремонт приміщення під обладнання туалету для дітей з
вадами  руху  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по  вул.  Соборній,15  в
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  селищної  ради
запропонував проект рішення
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
 ВИРІШИЛИ: висновок №10 додається

11.Про  встановлення  місцевих  податків  та  зборів  на  території
об’єднаної територіальної громади Воскресенської селищної ради на 2020
рік
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу  земельних ресурсів зазначила
про  те,  що   ставки  єдиного  податку,  акцизного  збору  та  транспортного
податку залишаються без змін, на рівні 2018 року. Пропозицій, зауважень не
надходило.



Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
 ВИРІШИЛИ: висновок №11 додається

12.Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на
території  об’єднаної  територіальної  громади  Воскресенської  селищної
ради на 2020 рік
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин селищної
ради запропонувала проект рішення, в якому  пропонується змінити ставки
земельного  податку  для  земель  промисловості,  транспорту,  зв’язку  та
енергетики:
 на 3% для земель де проведено грошову оцінку;
 на 5% для земель де не проведено грошову оцінку.
Запитань у депутатів не виникало.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: висновок №12 додається

13.Про  встановлення  ставок  та  пільг  зі  сплати податку  на  нерухоме
майно  відмінне  від  земельної  ділянки  на  території  об’єднаної
територіальної громади Воскресенської селищної ради на 2020 рік
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин  вказала на
те, що пропонується ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме майно
відмінне  від  земельної  ділянки  на  території  об’єднаної  територіальної
громади Воскресенської селищної ради на 2020 рік залишити без змін.
Запитань у депутатів не виникало.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: висновок №13 додається

14.Про погодження передачі земельних ділянок для ведення особистих 
селянських господарств  у власність ( Ксенжик О., Волощук Л,   Ницик Л, 
Грона С, Яким С)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.



ВИРІШИЛИ: висновок №14 додається

15.Про  припинення  права  користування  земельною  ділянкою  по
вул. Польова,1/1 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області.
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
ознайомила  із  поданими  документами  Тарабріною  Н.М.  про  припинення
права коистування
земельною  ділянкою  по   вул.  Польова,1/1  в  с.  Калинівка.  Запропонувала
проект рішення.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: висновок №15 додається

16.Про  надання  в  оренду  земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва( Поросолова К.К.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин селищної
ради  пояснила   про  можливість  надання в  оренду  земельної  ділянки  для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  Поросоловій  К.К.
Зауважень, доповнень від депутатів не надходило.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: висновок №16 додається

17.Про затвердження проектів землеустрою громадянці Антинескул С.І.
та передача в оренду земельних ділянок
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 
При  обговорення  даного  питання  депутат  Антинескул  В.М.  заявив  про  конфлікт
інтересів.
Оксана  Анатоліївна  ознайомила  із  заявою  Антинескул  С.І.  щодо
затвердження проектів землеустрою громадянці Антинескул С.І. та передачу
в оренду земельних ділянок.
Зауважень, доповнень від депутатів не надходило.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: висновок №17 додається

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



Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення.
Зауважень, доповнень від депутатів не надходило.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: висновок №18 додається

19.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у постійне користування Воскресенській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин  надала
інформацію щодо проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне  користування  Воскресенській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів.  Запропонувала
проект рішення.
Зауважень, доповнень від депутатів не надходило.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: висновок №19 додається

20.Про затвердження детального плану території ( Риночна 24/1)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
ознайомила депутатів із документами щодо затвердження детального плану
території  Риночна 24/1.
Зауважень, доповнень від депутатів не надходило.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: висновок №20 додається

21.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (  на  місцевості)  та
надання  у  власність  земельних  ділянок  для  будівництва  та
обслуговування  житлових  будинків,  господарських  будівель  та  споруд
( Мельник В.І., Шаповалова Т.І., Дутковська Н.І., Алексєєва Л.З.)
При обговоренні даного питання селищний голова Шаповалов О.М. самостійно публічного
оголосив про конфлікт інтересів.
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення щодо затвердження технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (  на
місцевості)  та  надання  у  власність  земельних  ділянок  для  будівництва  та



обслуговування  житлових  будинків,  господарських  будівель  та  споруд
( Мельник В.І., Шаповалова Т.І., Дутковська Н.І., Алексєєва Л.З.)
Зауважень, доповнень від депутатів не надходило.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: висновок №21 додається

22.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд ( Курочкіна, Буймова)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин .Запитань,
зауважень щодо проекту рішення у депутатів не було.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: висновок №22 додається

23.По надання погодження щодо відведення земельної ділянки із земель
сільськогосподарського  призначення  державної  власності  у  власність
гр. Дамірову Сахавету Фази огли
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин пояснила
що на даній земельній ділянці знаходяться будівлі, запропонувала погодити
відведення земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення
державної власності у власність  гр. Дамірову Сахавету Фази огли.
                    Зауважень, доповнень від депутатів не надходило.
Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: висновок №23 додається
         
24.Про  надання  дозволу  на  розроблення  документації  із  землеустрою
щодо проведення інвентаризації земель.
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала  провести  інвентаризацію  земельної  ділянки  з  метою
подальшої  реєстрації  права  комунальної  власності  за  Воскресенською
селищною  радою  орієнтовною  площею  2,8  га  на  землях
сільськогосподарського  призначення   в  межах  території  Воскресенської
селищної  ради  Вітовського  району  із  земель  колишньої  колективної
власності сільськогосподарського підприємства                   ім. Леніна.
Зауважень, доповнень від депутатів не надходило.



Депутати внесли пропозицію -  винести питання на розгляд селищної ради
для  прийняття рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: висновок №24 додається

25.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
(  Капітальний  ремонт  ганків  Пересадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по
вул.  Шевченка,  160  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської
області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ 
ВИСТУПИЛИ:  Шаповалов  О.М.,  селищний  голова  розповів  про   робочу
зустріч  з  педагогічним  колективом  Пересадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  з
питання  вирішення першочергових проблем школи. Обговоривши питання
колектив школи запропонував відремонтувати ганки  приміщення школи
Депутати  підтримали  пропозицію  та  запропонували  винести  питання  для
прийняття рішення селищною радою.
Проведено голосування.
Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: висновок №25 додається

26.Про погодження  передачі  земельної  ділянки для  ведення особистого
селянського господарства у власність ( Новікова Г.В.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,   начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення  щодо погодження передачі земельної ділянки
для  ведення  особистого  селянського  господарства  у  власність  Новіковій
Ганні Василівні.
Виступили:  Шаповалов  О.М.  сказав  про  те  ,що Шаповалов  О.М.,
селищний  голова  сказав  про  те,  що  при  видачі  викопіювання  земельної
ділянки  були  порушення  (відсутній  підпис  селищного  голови).  В  масиві
земель,  де   находиться  земельна  ділянка,  що  планується   до  передачі
Новіковій  Г.В.  2  га   для  ведення  особистого  селянського  господарства,
знаходяться  земельні ділянки учасників антитерористичної операції.
Черновол В.І, депутат селищної ради від виборчого округу №14 нагадала
про необхідність  врахування норм Закону України « Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»  та проінформувала присутніх про те,
що  до  селищної  ради  надійшли  і  тепер  надходять  заяви  від  учасників
бойових дій щодо виділення їм земельних ділянок для ведення особистого
селянського  господарства.  На  жаль,  задовільнити всі  заяви  неможливо,  в
зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок відповідного призначення.
Тому,  цю земельну ділянку можна  запропонувати,  згідно поданої  заяви ,
учаснику бойових дій.
Депутати запропонували винести питання для прийняття рішення селищною
радою.
Проведено голосування.



Підсумки голосування – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: висновок №26 додається

Голова постійної комісії з питань
 житлово- комунального господарства
 та комунальної власності, питань
 містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони природи                           В.ЧЕРНОВОЛ
  

Протокол вела депутат Л.Мельник


