
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 
27 березня  2019року                   смт Воскресенське   
                                                          час проведення    -13.00 

                                                         місце проведення: приміщення селищної
ради                

                                                                           
Всього членів комісій -25
Відсутні  -9     (Копилов  А.І,  Мількат  І.В.,  Смірнов  В.М.,  Єргаєва  С.В.,
Затварницька Т.К, Луговенко Г.А.,Шаповаленко Л.А.,Тхір П.М., Лупол О.М.)

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
8. Безбожний Леонід Миколайович 
8.Орлов Микола Якович
9.Бень Олег Миколайович
10.Антинескул Володимир Михайлович
11. Цопа Павло Онисимович
12. Крижановська Віра Василівна
13 Булкін Сергій Сергійович
14.Яслик Володимир Михайлович
15.Горецький Анатолій Ілліч



16.Трофіменко Наталія Іванівна
  
Запрошені:
Шаповалов Олександр Михайлович, селищний голова
Білозор Тетяна Петрівна, 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про  затвердження  Переліку  об’єктів  та  Переліку  оплачуваних
суспільно  -  корисних  робіт  для  осіб,  на  яких  судом  накладене
адміністративне стягнення у виді суспільно - корисних робіт на 2019 рік
 Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради, депутат селищної ради
2.Про затвердження програми « Питна вода» на 2019 рік на території
Воскресенської селищної ради
Доповідач: Черненко Н.Й, головний бухгалтер селищної ради
3.Про внесення доповнень до заходів на 2019 рік до програми « Розвитку
житлово - комунального господарства, благоустрою населених пунктів
на території Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки»
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради
4.Про  затвердження  проекту  будівництва  (Капітальний  ремонт
водонапірної  башти  «  Рожновського»  в  с.Пересадівка,  по  вул.  Івана
Франка Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
5.Про  затвердження  проекту  будівництва  (Капітальний  ремонт
водонапірної  башти  «  Рожновського»  в  ст.  Воскресенське,  по  вул.
Пушкіна Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
6.Про  затвердження  проекту  будівництва(  Капітальний  ремонт  ДНЗ
«  Вишенька»,  в  с.Горохівка,  по  вул.9  Травня,  Вітовського  району
Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ



7.Про  затвердження  проекту  будівництва  (  Капітальний  ремонт
дорожнього покриття по вул. Баклана в с. Калинівка Вітовського району
Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
8.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
9.Про затвердження проекту будівництва ( Капітальний ремонт дороги
по  вул.  Зоряна   смт  Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської
області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
10.Про  затвердження  проекту  будівництва  (  Капітальний  ремонт
дорожнього покриття по провулку імені Сергія Непсова в с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
11.Про  затвердження  проекту  будівництва  (Капітальний  ремонт
підлоги  спортивної  зали   Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по  вул.
Соборній,15 в        с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
12.Про  затвердження  проекту  будівництва  (  Капітальний  ремонт
підсобних  приміщень  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по
вул.  Соборній,15  в  с.  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської
області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
13.Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва(  Поточний  ремонт   тротуарної  доріжки  ДНЗ
« Вишенька» в с. Горохівка Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
14.Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва (Поточний ремонт опалення Воскресенської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
15.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
(Капітальний  ремонт  їдальні  Пересадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
16.Про  затвердження  проекту  будівництва  (  Капітальний  ремонт
частини  подвір’я  ДНЗ  «Колосок»  по  вул.  Михайла  Грушевського,44  в
с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
17.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019
рік.
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів



18.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок  у  власність  громадянам  України  для  ведення  особистого
селянського господарства ( учасники АТО).
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
19.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
( Тарабріна Н.М., Чалий А.В., Кирись В.А.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
20.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель та споруд ( Яковлєва В.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
21.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у постійне користування Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
22.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення   (  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі
( на місцевості) ( Белевят Ю.А.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
23.Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  користування  на
умовах оренди( ТОВ « Клівер»)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
24.Про  надання  дозволу  на  розробку  Проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  в  користування  на  умовах  оренди
( Безбожний Л.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
25.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на
місцевості)  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  та споруд  (  присадибна  ділянка)  та передачу  в
оренду  земельної  ділянки  для  визнання  права  власності  на  житловий
будинок ( Учень В.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
26.  Про  надання  в  оренду  земельної  ділянки  для  будівництва  та
обслуговування  інших  будівель  громадського  обслуговування  В.03.15
( Шкуренко В.Є.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
27.Про звіт депутата Воскресенської селищної ради про роботу у раді та
виборчому окрузі( Трофіменко Н.І.)
Доповідач:  Трофіменко  Н.І.,  депутат  селищної  ради  від  виборчого  округу
№ 5 смт Воскресенське



28.Про звіт депутата Воскресенської селищної ради про роботу у раді та
виборчому окрузі( Мельник Л.Є.)
Доповідач:  Мельник  Л.Є.,  депутат  селищної  ради  від  виборчого  округу
№ 22 с.Пересадівка
29. Про звіт депутата Воскресенської селищної ради про роботу у раді та
виборчому окрузі( Булкін С.С..)
Доповідач:  Булкін  С.С.,  депутат  селищної  ради  від  виборчого  округу
№ 25 с.Пересадівка
І.  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  Переліку  об’єктів  та  Переліку
оплачуваних суспільно - корисних робіт для осіб, на яких судом накладене
адміністративне стягнення у виді суспільно - корисних робіт на 2019 рік
 Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної  ради.  Надала  роз’яснення  з  даного  питання  та  запропонувала
проект рішення.
ВИСТУПИЛИ:
Горюшкін О.М.- Як будуть прийматися на роботу та хто буде оцінювати їх
роботу?
Черновол В.І- різноробочими в ЖКП  « Калина»та Вокресенське ККП оплата
погодинно по акту виконаних робіт.
Крижановська В.В.- звідки будуть кошти на оплату праці?
Черновол В.І- з місцевого бюджету.
Депутати запропонувала винести дане питання на сесію
Проведено голосування.
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 1 додається

ІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми « Питна вода» на 2019 рік на
території Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Черненко  Н.Й,  головний  бухгалтер  селищної  ради  довела  до
відома  присутніх  інформацію  щодо  затвердження  та  реалізації  програми
«  Питна  вода»  на  2019  рік  на  території  Воскресенської  селищної  ради.
Запропонувала проект рішення.
ВИСТУПИЛИ: 
Крижановська В.В.- що зроблено по програмі « Питна вода» у 2018 році ?
Черненко Н.Й.- придбано нові насоси, ремонт старих, придбання 
водопровідних труб.
Запропонували винести на сесію для прийняття рішення.                                 
Проведено голосування.
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 2 додається

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  внесення  доповнень  до  заходів  на  2019  рік  до
програми  «  Розвитку  житлово  -  комунального  господарства,
благоустрою  населених  пунктів  на  території  Воскресенської  селищної
ради на 2018-2020 роки»
Доповідач:  Черненко  Н.Й,  головний  бухгалтер  селищної  ради
запропонувала доповнення до заходів на 2019 рік до програми « Розвитку



житлово  -  комунального  господарства,  благоустрою населених  пунктів  на
території  Воскресенської  селищної  ради  на  2018-2020  роки»,  а  саме:
«придбання лічильника електричного однофазного для господарчих потреб
Воскресенської селищної ради»
 Заперечень,  зауважень,  доповнень  від  депутатів  не  надходило.
Запропонувала проект рішення.
     Депутати запропонували винести питання на сесію.                                 
     Проведено поіменне голосування.
                                
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 3 додається
ІУ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту будівництва (Капітальний
ремонт  водонапірної  башти  «  Рожновського»  в  с.Пересадівка,  по
вул. Івана Франка Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ зазначив , що зведений
кошторисний розрахунок складає - 299,770 тис.грн.  Запитань у депутатів не
було.
Запропонували винести питання на сесію.
                                  Проведено  голосування.
                                  Підсумки голосування- одноголосно.
                                 
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 4 додається

У. СЛУХАЛИ:   Про затвердження проекту будівництва (Капітальний
ремонт водонапірної  башти « Рожновського» в  смт Воскресенське,  по
вул. Пушкіна Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ зазначив , що зведений
кошторисний  розрахунок  складає  -  299,770  тис.грн.  Запитань  не
було.Запропонували винести на сесію.
                                  Проведено голосування.
                                  Підсумки голосування- одноголосно.
                                  
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 5 додається.

УІ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту будівництва( Капітальний
ремонт ДНЗ «  Вишенька»,  в  с.Горохівка,  по  вул.9  Травня,  Вітовського
району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ зазначив , що зведений
кошторисний розрахунок складає - 299,963 тис.грн.  Запитань у депутатів не
було.Запропонували винести на сесію.
                                  Проведено  голосування.
                                  Підсумки голосування додаються
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 6 додається



УІІ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту будівництва( Капітальний
ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.  Баклана   в  с.Калинівка,
Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ зазначив , що зведений
кошторисний розрахунок складає - 299,972 тис.грн.
ВИСТУПИЛИ:
Гарізан Ю.В. яка це ділянка дороги?
Черновол В.І. з населенням с.Калиніва треба проводити роз’яснювальну  
роботу, тому,що в документах» капітальний ремонт», а фактично 
виконується частковий.
Запропонували винести на сесію.
                                  Проведено  голосування.
                                  Підсумки  голосування -одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 7 додається

VІІІ. 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 зазначив , що зведений
кошторисний  розрахунок  складає  -  299,995  тис.грн.  Запитань  не
надходило.Запропонували винести питання на сесію
                                  Проведено голосування.
                                  Підсумки голосування - оноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 8 додається

ІХ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту будівництва ( Капітальний
ремонт дороги  по  вул.  Зоряна  смт Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області)( білий варіант)
 Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ зазначив , що зведений
кошторисний розрахунок складає - 297,334 тис.грн.  Запропонували винести
питання на сесію.
                                  Проведено голосування.
                                  Підсумки голосування -одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 9 додається

Х. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту будівництва ( Капітальний
ремонт  дорожнього  покриття  по  провулку  імені  Сергія  Непсова  в
с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області)
 Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ зазначив , що зведений 
кошторисний розрахунок складає - 299,358 тис.грн. 
 В обговоренні даного питання взяла участь Черновол В.І. ,яка висловила 
свою думку про те, що  весь провулок аварійний, а робити будемо тільки 
малу частину. Запропонували винести питання на сесію. 
                                  Проведено голосування.
                                  Підсумки голосування -одноголосно



     ВИРІШИЛИ:   висновок № 10 додається

ХІ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту будівництва (Капітальний
ремонт підлоги спортивної зали  Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.
Соборній,15 в    с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області)
 Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ зазначив , що зведений
кошторисний розрахунок складає - 299,890 тис.грн. 
Виступили: Шаповалов  О.М.,  селищний  голова  пояснив  що  дані  роботи
будуть  проводитися  за  рахунок  коштів  виділених  обласної  радою  на
реалізацію мікро проектів, наше співфінансування- 10%. 
Запропоновано винести дане питання на розгляд сесії.
                               Проведено голосування.
                                  Підсумки голосування одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 11 додається

ХІІ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту будівництва ( Капітальний
ремонт  підсобних  приміщень  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  по
вул.  Соборній,15  в  с.  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської
області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ зазначив , що зведений
кошторисний  розрахунок  складає  -  272,902  тис.грн.  Запитань  не
було.Запронували винести питання на розгляд сесії
                                  Проведено голосування.
                                  Підсумки голосування - одноголсно
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 12 додається

ХІІІ.СЛУХАЛИ:  Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості об’єкта будівництва( Поточний ремонт  тротуарної доріжки
ДНЗ«  Вишенька»  в  с.  Горохівка  Вітовського  району  Миколаївської
області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ зазначив , що зведений
кошторисний  розрахунок  складає  -  164,500  тис.грн.  Запитань не
було.Запропонували винести питання на сесію селищної ради.
                                  Проведено голосування.
                                  Підсумки голосування - одноголосно
    ВИРІШИЛИ:   висновок № 13 додається

ХІV.СЛУХАЛИ: Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  (Поточний  ремонт  опалення
Воскресенської ЗОШ      І-ІІІ ступенів Вітовського району Миколаївської
області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ зазначив , що зведений
кошторисний розрахунок складає - 33,807 тис.грн.  Депутати запропонували
винести на сесію для прийняття рішення.
                                  Проведено голосування.



                                  Підсумки  голосування - оноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 14 додається

ХV.СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва  (Капітальний  ремонт  їдальні  Пересадівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської
області)
Доповідач:  Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ запропонував надати
дозвіл  на  виготовлення  проекту  будівництва  «Капітальний  ремонт  їдальні
Пересадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського  району  Миколаївської  області».Депутати  підтримали
пропозицію та запропонували винести на сесію.
                                  Проведено голосування.
                                  Підсумки голосування -одноголосно

     ВИРІШИЛИ:   висновок № 15 додається

ХVІ.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту будівництва ( Капітальний
ремонт  частини  подвір’я  ДНЗ  «Колосок»  по  вул.  Михайла
Грушевського,44  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської
області)
 Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  запропонував
затвердити проект будівництва «Капітальний ремонт частини подвір’я ДНЗ
«Колосок» по вул. Михайла Грушевського,44 в с. Пересадівка Вітовського
району Миколаївської області», зведений кошторисний розрахунок складає-
663,667  тис.грн.Запитань,зауажень  не  надходило.  Депутати  запропонували
винести питання на сесію для затвердження.
                                  Проведено  голосування.
                                  Підсумки голосування- одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 16 додається

ХVІІ.СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської
селищної ради на 2019 рік
Доповідач:  Белевят  Ю.І,  начальник фінансового відділу  довела до відома
депутатів зміст клопотань керівників установ та організацій щодо виділення
коштів для їх потреб.( додатки)
ВИСТУПИЛИ:
Цопа  П.О,  депутат  селищної  ради,  розповів  про  послуги  лабораторних
досліджень та сказав що здача аналізів буде безкоштовно.
Лисак  М.М., поцікавився  питанням  щодо  виділення  коштів  для
обслуговування гемоаналізаторів.
Цопа  П.О.  та  Трофіменко  Н.І.,  депутати  селищної  ради,роз’яснили  про
придбання гемоаналізаторів , проведення «майстер-класу» для працівників та
подальше їх обслуговування.



Крижановська  В.В  ,депутат  селищної  ради,  поцікавилися  тим,  як  буде
вирішуватися  питання  щодо  площі  опалення  приміщення  лікарні  в
с.Пересадівка?
Шаповалов О.М., пояснив, що буде проведено обстеження приміщення та
вирішено питання.
Черновол  В.І.,  депутат  селищної  ради,  закликала  депутатів  проводити
роз’яснювальну роботу з населенням щодо придбання гемоаналізаторів для
амбулаторії  громади та проведення процедури здачі аналізів.
Кузьмін В.С., в.о.старости с. Калинівка вніс пропозицію Цопі П.О. зробити
перелік послуг які будуть надаватися населенню.
                                  Проведено  голосування.
                                  Підсумки голосування- одноголосно.
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 17 додається

ХVІІІ.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  у  власність  громадянам  України  для
ведення особистого селянського господарства ( учасники АТО).

Доповідач:  Лінінська О.А.,  землевпорядник селищної  ради  запропонувала
затвердити  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  у
власність  громадянам  України  для  ведення  особистого  селянського
господарства(  учасники  АТО).  Заперечень,  зауважень  не
надходило.Запроонувала винести питання ля затвердження на сесію.
                                  Проведено  голосування.
                                  Підсумки  голосування додаються.

     ВИРІШИЛИ:   висновок № 18 додається

ХІХ.СЛУХАЛИ:  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
( Тарабріна Н.М., Чалий А.В., Кирись В.А.)
Доповідач:  Лінінська О.А.,  землевпорядник селищної  ради  запропонувала
затвердити   технічну документацію 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  Тарабріній  Н.М.,  Чалому А.В.,  Кирись
В.А.,Махсудовій Т.М., Кулик О.П. Заперечень, зауважень не надходило.

                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються

     ВИРІШИЛИ:   висновок № 19 додається



ХХ.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  та  споруд
( Яковлєва В.М.)
Доповідач:  Лінінська О.А.,  землевпорядник селищної  ради  запропонувала
затвердити   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель та споруд  Яковлєвій В.М. - с.Калинівка.
Питання  обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних
комісій. Заперечень, зауважень не надходило.

                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються

     ВИРІШИЛИ:   висновок № 20 додається

ХХІ.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  постійне  користування  Пересадівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів
Доповідач:  Лінінська О.А.,  землевпорядник селищної  ради  запропонувала
затвердити   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
постійне користування Пересадівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Питання  обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних
комісій. Заперечень, зауважень не надходило.

                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються

     ВИРІШИЛИ:   висновок № 21 додається

ХХІІ.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення  ( відновлення) меж земельної ділянки в
натурі      ( на місцевості) ( Белевят Ю.А.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради  рекомендувала
затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на  місцевості)
Белевят Ю.А.-  с.Пересадівка
Питання  обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних
комісій. Запропонувала проект рішення.

                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються

     ВИРІШИЛИ:   висновок № 22 додається



ХХІІІ.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в
користування на умовах оренди( ТОВ « Клівер»)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  землевпорядник  селищної  ради   внесла
пропозицію, на підставі поданих документів ТОВ « Клівер», надати їм дозвіл
на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки в користування на умовах оренди
Питання  обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних
комісій. Заперечень, зауважень не надходило.

                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються

     ВИРІШИЛИ:   висновок № 23 додається
ХХІV.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  Проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  користування  на
умовах оренди  ( Безбожний Л.М.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,начальник  відділу  земельних  ресурсів-
землевпорядник  селищної  ради   запропонувала  ,  на  підставі  поданих
документів  Безбожним  Л.М.  надати  йому  дозвіл  на  розробку  Проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах
оренди.
Питання  обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних
комісій. Заперечень, зауважень не надходило.

                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються

     ВИРІШИЛИ:   висновок № 24 додається

ХХV.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в
натурі  (  на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового
будинку,  господарських  будівель  та  споруд  (  присадибна  ділянка)  та
передачу  в  оренду  земельної  ділянки  для  визнання  права  власності  на
житловий будинок ( Учень В.М.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  ресурсів-
землевпорядник  селищної  ради   запропонувала  ,  затвердити  технічну
документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення    (  відновлення)  меж
земельної  ділянки  в  натурі  (  на  місцевості)  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  та  споруд
( присадибна ділянка) та передачу в оренду земельної ділянки для визнання
права власності на житловий будинок Учень В.М.-с.Калинівка.



Питання  обговорювалося  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних
комісій. Заперечень, зауважень не надходило.

                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються

     ВИРІШИЛИ:   висновок № 25додається

ХХVІ.СЛУХАЛИ:  Про  надання  в  оренду  земельної  ділянки  для
будівництва  та  обслуговування  інших  будівель  громадського
обслуговування В.03.15    ( Шкуренко В.Є.)
Доповідач: Лінінська О.А., землевпорядник селищної ради  проінформувала
присутніх  про  можливість надання  в  оренду  земельної  ділянки  для
будівництва та обслуговування інших будівель громадського обслуговування
Шкуренко  В.Є.-  смтВоскресенське.  Депутати  підтримали  пропозицію
начальника відділу земельних відносин - землевпорядника селищної ради та

                                  провели поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються

     ВИРІШИЛИ:   висновок № 26додається

     
Голова комісії                                      Н.Трофіменко

Протокол вела депутат  Л.Мельник.




