
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 

04 жовтня 2019року                   смт Воскресенське   
                                                          час проведення    -12.00 

                                                         місце проведення: приміщення селищної
ради                

                                                                           
Всього членів комісій -25
Відсутні  -  10     (Копилов  А.І,  Смірнов  В.М.,  Єргаєва  С.В.,   Тхір  П.М.,
Крижановська .В.В, Мількат В.М., Горецький А.І.,Антинескул В.М.,Шаповаленко
Л.М.,Лисак М.М.,Булкін С.С.)

Присутні на засіданні :
1. Горюшкін Олександр Михайлович
2.Трофіменко Наталія Іванівна
3. Мельник Людмила Євгенівна
4.Черновол Ганна Степанівна
5.Черновол Валентина Іванівна 
6.Гарізан Юлія Валеріївна
7. Безбожний Леонід Миколайович 
8.Орлов Микола Якович
9.Лупол Олег Миколайович
10.Луговено Галина Анатоліївна
11.Яслик Володимир Михайлович
12.Цопа Павло Онисимович
13.Затварницька Тетяна Костянтинівна
14.Бень Олег Миколайович

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 внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на
 2019 рік
Доповідач:  Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів
2.Про  адміністративно  -  територіальний  устрій  Воскресенської
об’єднаної територіальної громади
Доповідач: Сакун ОВ., головний спеціаліст- юрисконсульт селищної ради
3.  Про  внесення  змін  до  структури  і  штатної  чисельності  апарату
Воскресенської селищної ради та її виконавчих органів
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету 
4.Про  затвердження  проекту  будівництва  (  «  Капітальний  ремонт
дороги  по  вул.  Зоряна  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області»)
Доповідач:  Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
5.Про  затвердження  проекту  будівництва  (  «Капітальний  ремонт
дороги( відновлення елементів покриття) по вул. Шевченко на ділянці від
буд.№  40  до  буд  №20  в  смт  Воскреснське  Вітовського  району
Миколаївської області»)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
6.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
(  Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  перехрестя
вул.  Центральна  та  вул.  Поштова  в  смт  Воскресенське  Вітовського
району Миколаївської області»)



 Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
7.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  будівництва
( «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул..Соборна
та вул.Поштова в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської
області»)
 Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ
8.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  приватної  власності  Булкіна  Сергія  Сергійовича  цільове
призначення якої змінюється
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
9.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок  в  оренду  із  земель  комунальної  власності  АТ
«  Миколаївобленерго»  для  розміщення,  будівництва,  експлуатації  та
обслуговування  будівель  і  споруд  об’єктів  передачі  електричної  та
теплової енергії в межах с.Калинівка Вітовського району Миколаївської
області.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
 10.Про  затвердження  технічних  документацій  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на  місцевості)  та
надання  у  власність  земельних  ділянок  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
( Журенко О, Мінакова Т, Коваленко Г.)
Доповідач: Лінінська .А, начальник відділу земельних відносин
11.Про  затвердження  технічних  документацій  із  землеустрою  щодо
встановлення  (  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на
місцевості) та надання у спільну сумісну вланість земельних ділянок для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд ( Росошинський Р.В., Росошинський О.В.) 
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
12.Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства ( Галущак А.М.,Соболєв Л.В.)
Доповідач: Лінінська .А, начальник відділу земельних відносин
13.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд ( Годик С.О.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
14.Про надання  щорічної  відпустки  Воскресенському  селищному  голові
Шаповалову О.М.
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету
15.Про  надання  згоди  на  тимчасове  користування  приміщенням
Воскресенського та Пересадівського будинків  будинків культури
Доповідач: Сакун О.В.,головний спеціаліст- юрисконсульт селищної ради



16.Про  затвердження  проекту  будівництва(  «Капітальний  ремонт
покриття  парку  ім.  С.Т.Шаповаленко,  по  вул.Свободи  в  с.  Калинівка
Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКП
17.Про  затвердження  графіку  роботи  ЦНАП  виконавчого  комітету
Воскресенської селищної ради
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету  
18.Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи відділу ЦНАП,
затвердженого рішенням № 32 від 25.10.2018 року ХХІV позачергової сесії
селищної  ради  восьмого  скликання  «  Про  затвердження  Регламенту
Центру  надання  адміністративних  послуг  виконавчого  комітету
Воскресенської селищної ради» шляхом викладення його в новій редакції.
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
19.Про  передачу  в  оренду  частин  нерухомого  майна  комунальної
власності                ( АЗПСМ с.Пересадівка)
Доповідач: Сакун О.В., головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
20. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення
( Кантур І.Ф. с.Калинівка)
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. , начальник відділу фінансів. Депутати отримала на
руки проекти рішень з відповідними додатками. Юлія Іванівна по кожному
пункту детально розповіла про зміни які пропонується внести до бюджету
селищної ради.
Шаповалов О.М. розповів про проекти зроблені по громаді, які планується
реалізувати в 2020 році.
Яслик В.М поцікавився терміном дії  виготовлених проектів
Селищний голова  повідомив про термін  дії - 3 роки
Головуюча запропонувала депутатам винести дане питання на розгляд сесії
селищної ради для прийняття рішення.
                                  Проведено  голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 1 додається

ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  адміністративно  -  територіальний  устрій
Воскресенської об’єднаної територіальної громади
Доповідач: Сакун О.В, головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
Надала  пояснення,  що  в  зв’язку  з  виготовленням  генерального  плану
населених пунктів громади вул. Миру із смт Воскресенське « перейшла» до
селища  Горохівка,  та  з  метою  приведення  у  відповідність  з  офіційно
прийнятими  найменуваннями    сільських,  селищних  рад,  категорій  та
найменувань  населених  пунктів  адміністративно-  територіального  устрою
громади необхідно прийняти таке рішення.



Запитань, пропозицій не надходило.
Головуюча запропонувала депутатам винести дане питання на розгляд сесії
селищної ради.
                                  Проведено  голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 2 додається

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  внесення змін до структури і  штатної чисельності
апарату Воскресенської селищної ради т її виконавчих органів
Доповідач:  Черновол  В.І  .,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
надала роз’яснення про те, що  діловоди в селах залишуться, але зміниться
назва  їх  посади  в  зв’язку  із  утворенням  відділу  ЦНАП,  будуть
«адміністратори відділу ЦНАП» на віддалених робочих місцях.
Гарізан Ю.В, хто залишиться у селі- тільки одні старости?
Черновол  В.І.  пояснила,  що  кількість  працівників  у  селах  не  зміниться.
Зауважень ,  заперечень від депутатів не надходило.  Запропонувала проект
рішення.
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  затвердження  проекту  будівництва(«Капітальний
ремонт  дороги  по  вул.  Зоряна  в  ст.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області»)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  запропонував
проект  рішення,  де  зведений  кошторисний  розрахунок  складає  297,334
тис.грн. 
Лупол О.М., запитав як обраховується ремонт дороги.
Гадомський С.В надав роз’яснення
Шаповалов  О.М.,  селищний  голова  наголосив  на  тому,  що  треба
роз’яснювати  виборцям   з  чого  складається  бюджет  громади,  про  те  що
необхідно працювати з платниками податків.
Депутати підтримали даний проект.
   Головуюча запропонувала депутатам винести дане питання на розгляд сесії
селищної ради.
                                   Проведено  голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 4 додається

V. СЛУХАЛИ:   Про затвердження проекту будівництва (  «Капітальний
ремонт  дороги  (  відновлення  елементів  покриття)  по  вул.  Шевченко  на



ділянці від буд. № 40 до буд № 20 в смт Воскресенське Вітовського району
Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  повідомив,  що
зведений  кошторисний  розрахунок  складає  298,266  тис.  грн.  Зауважень,
заперечень не надходило.Запропонував проект рішення
      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  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва (  Капітальний ремонт дорожнього  покриття перехрестя
вул.  Центральна  та  вул.Поштова  в  смт  Воскресенське  Вітовського
району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ Запропонував 
проект рішення. Зауважень, заперечень не надходило.
  Трофіменко Н.І. зауважила, що на цьому перехресті відкрити люк.
Головуюча запропонувала депутатам винести дане питання на розгляд сесії
селищної ради.
                                 Проведено  голосування
                                  Підсумки голосування - одноголосно
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 6 додається

VІІ.  СЛУХАЛИ:   Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва  ( « Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя
вул.Соборна та вул.Поштова в смт Воскресенське Вітовського  району
Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ, запропонував
проект рішення щодо надання дозволу на виготовлення проекту будівництва
(  «  Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  перехрестя  вул.Соборна  та
вул.Поштова в смт Воскресенське. )
Трофіменко Н.І.  зауважила про те, що на цьому перехресті відкритий люк.
Доповнень, заперечень не надходило.
    Трофіменко  Н.І.  запропонувала  депутатам  винести  дане  питання  на
розгляд сесії селищної ради.
                                Проведено  голосування.
                                 Підсумки  голосування - доноголосно
  ВИРІШИЛИ:   висновок № 7 додається



VІІІ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  приватної  власності  Булкіна  Сергія
Сергійовича цільове призначення якої змінюється
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин.
Запропонувала  проект  рішення  щодо затвердження  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  приватної  власності  Булкіна  Сергія
Сергійовича цільове призначення якої змінюється.
Трофіменко Н.І. поцікавилася питанням куди сплачуються податки
Шаповалов О.М. сказав ,що 01.01.2020 року будуть сплачуватися до бюджету
селищної ради.
Головуюча запропонувала депутатам винести дане питання на розгляд сесії
селищної ради.
                                 Проведено  голосування.
                                 Підсумки голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   висновок № 8 додається

ІХСЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок в  оренду  із  земель  комунальної  власності
АТ « Миколаївобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування  будівель  і  споруд  об’єктів  передачі  електричної  та
теплової енергії в межах с. Калинівка Вітовського району Миколаївської
області.
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення. Зауважень , доповнень не надходило.
    Головуюча запропонувала депутатам винести дане питання на розгляд сесії
селищної ради.
                                 Проведено  голосування.
                                 Підсумки  голосування -одноголосно
  ВИРІШИЛИ:   висновок № 9 додається

Х  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою щодо встановлення меж земельної  ділянки в  натурі  (  на
місцевості ) та надання у власність земельних ділянок для будівництва
та обслуговування житлового  будинку,  господарських будівель  і  споруд
( Журенко О.І.,Мінакова Т.А.,Коваленко Г.Я.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 
Запропонувала проект рішення. Доповнень зауважень не надходило.
Трофіменко Н.І. запропонувала депутатам винести дане питання на розгляд
сесії селищної ради.
                                 Проведено  голосування.
                                 Підсумки  голосування -додаються
  ВИРІШИЛИ:   висновок № 10 додається

ХІ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою щодо встановлення(  відновлення)меж земельної  ділянки в



натурі ( на місцевості) та надання у спільну сумісну власність земельних
ділянок  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд( Росошинський Р.В., Росошинський О.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 
Запропонувала проект рішення.
Запитань, зауважень від депутатів не надходило.
Головуюча запропонувала депутатам винести дане питання на розгляд сесії 
селищної ради
                                 Проведено   голосування.
                                 Підсумки  голосування – одноголосно.
  ВИРІШИЛИ:   висновок № 11 додається

ХІІ  СЛУХАЛИ:   Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства(Галущак А.М.,Соболєв Л.В.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
( пояснювальна записка додається)
      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  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
( Годик С.О.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
 Запропонував проект рішення .
Гарізан Ю.В. запитала про дотримання прибережної зони.
Лінінська О.А.- прибережна охоронна зона дотримана.
  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  щорічної  основної  відпустки
Воскресенському селищному голові Шаповалову О.М.
 Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної ради запропонувала проект рішення. Заперечень не надходило.
   Головуюча запропонувала депутатам винести дане питання на розгляд сесії 
селищної ради
                                 Проведено  голосування.



                                 Підсумки  голосування -одноголосно
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 14 додається

ХV СЛУХАЛИ:   Про  надання  згоди  на  тимчасове  користування
приміщенням Воскресенського та Пересадівського будинків культури
Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.,  начальник  відділу  фінансів  ознайомила   із
поданими заявами та документами ФОПів Репяхової К.М.  та Міхеєвої І.К
щодо  надання  в  оренду  частини  приміщень  Воскресенського  та
Пересадівського  БК  для  проведення  концерту  В.Павліка  та   циркової
вистави.  Ними буде відкошкодовано вартість витраченої  е/енергії.  В день
проведення  заходу,  за  домовленістю  сторін,  буде  підписано  договір  про
сплату 10% від суми реалізованих білетів.
Черновол В.І. сказала про те, що на даний час розробляється положення про
надання платних послуг Будинками культури.
Гарізан Ю.В. поцікавилася чи підготовлений вже договір
Сакун О.В. повідомила що готується.
 Зауважень, заперечень, доповнень не було   
 Головуюча запропонувала депутатам винести дане питання на розгляд сесії 
селищної ради    
                                  Проведено  голосування.
                                 Підсумки  голосування  - одноголосно
  ВИРІШИЛИ:   висновок № 15 додається

ХVІ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проекту  будівництва
(  «Капітальний ремонт покриття парку  м С.Т.  Шаповаленко,  по  вул.
Свободи в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області»)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  повідомив,  що
зведений кошторисний розрахунок складає 407,357 тис.грн.
Трофіменко Н.І. поцікавилася що таке «покриття парку» 
 Гарізан Ю.В. поцікавилася сумою та квадратурою.
Бень О.М. Запропонував внести питання на сесію
                                 Проведено  голосування.
                                 Підсумки  голосування- одноголосно
  ВИРІШИЛИ:   висновок № 16 додається

ХVІІ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  графіку  роботу  відділу  ЦНАП
виконавчого комітету Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної  ради.  Запропонувала  проект рішення.  Зауважень,  заперечень  не
надходило.
    Головуюча запропонувала депутатам винести дане питання на розгляд сесії
селищної ради    
                                   Проведено  голосування.
                                  Підсумки  додаються- одноголосно
  ВИРІШИЛИ:   висновок № 17 додається



ХVІІІ  СЛУХАЛИ:   Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Регламенту
роботи відділу ЦНАП, затвердженого рішенням №32 від 25 жовтня 2018
року  ХХІVпозачергової  сесії  селищної  ради  восьмого  скликання  «  Про
затвердження  Регламенту  Центру  надання  адміністративних  послуг
виконавчого  комітету  Воскресенської  селищної  ради»  шляхом
викладення йог у новій редакції
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної  ради запропонувала  проект  рішення.  Запитань,  доповнень,
зауважень від депутатів не надходило.
                                 Проведено голосування.
                                 Підсумки  голосування -одноголосно
  ВИРІШИЛИ:   висновок № 18 додається

ХІХ СЛУХАЛИ:   Про передачу в оренду частин приміщень нерухомого
майна комунальної власності ( АЗПСМ с.Пересадівка)_
Доповідач: Сакун О.В. головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт 
селищної ради розповіла присутнім про те, що частину приміщень 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини орендують ФОПи   
Волович І.М. та Волович І.Є, як ще не надали згоди на розірвання договору 
оренди  частини приміщення . Тому виносити  питання  щодо передачі в 
оренду частин приміщення  АЗПСМ с.Пересадівка для розміщення 
пансіонату по догляду за людьми похилого віку ще не можна так як не 
узгоджено ще всі питання.
                                 
        Трофіменко Н. запропонувала відтермінувати розгляд даного питання.    
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   висновок № 19 додається

ХХ СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення( Кантур І.Ф. с.Калинівка)
Доповідач: Лінінська О.А.,  начальник відділу ЖКГ  Запропонувала проект
рішення. 
Виступили :
Черновол В.І., голова земельної комісії сказала про те, що буде голосувати
проти. На сьогоднішній день Кантур І.Ф сплачує-6 %, це 12 тис грн. в рік.
ПДФО до бюджету селищної ради не сплачує .
Лупол О.М. поцікавився що це за ділянка.
Лінінська  О.А.  пояснила  що  це  частина  земельної  ділянки,  на  якій
розташовані будівлі які є власністю Кантур І.Ф., Процедура розпочалася ще
при Калинівській сільській раді. Нагадала що є розроблене та затверджене
Положення про відчуження земельних ділянок.
Шаповалов О.М. пояснив що на цій земельній ділянці  знаходиться об’єкт
нерухомого майна, тому Кантур має право без земельних торгів на підставі



експертного  звіту  викупити  її.Селищний  голова  повідомив,  що  проводив
роботу щодо перереєстрації цього підприємства. Зараз  вона сплачує податки
в м.Київ, а з 01.01.2020 року податки будуть надходити в бюджет селищної
ради.
Горюшкін О.М. запропонував діяти в межах чинного законодавства.
Лупол О.М.  запропонував повернутися  до розгляду  даного  питання після
того як буде проведено перереєстрацію підприємства.
Сакун О.В.,  сказала  про  те,  що пропонується  проект рішення,  а  кожен з
депутатів має право голосувати «за» або «проти».
Головуюча запропонувала винести проект рішення на сесію селищної ради.

                                 Проведено  голосування.
                                 Підсумки голосування-одноголосно.
  ВИРІШИЛИ:   висновок № 20 додається.

РІЗНЕ.

Доповідач  Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин селищної
ради довела до відома присутніх заяви:

1) Маринич-  цього  громадянина  виключено  із  членів  СВТ,  проходять
судові засідання.

      Сакун О.В. запропонувала поки на сесію не виносити, але для відмови
      треба рішення суду.
2)  Булкін –  заява  про  озеленення  території.  Буде  направлено  лист-
роз’яснення.

3)Пухальська- неправильні документи;
     4)Гаврушові – не можна затвердити технічну документацію - бо на цій
території знаходиться магазин;
     5)Мількат – заява про надання земельної ділянки площею 1,2838 га для
ведення ОСГ. Ця земельна ділянки планувалася для розміщення кладовища
для смт Воскресенське.
Шаповалов  О.М.  поцікавився  чому  це  питання  не  включено  в  порядок
денний  постійної комісії.
Лінінська О.А.на цій земельній ділянці треба провести геодезичні  роботи
Черновол В.І. висловила свою думку про  те, що він має право на земельну
ділянку, але треба шукати іншу.
Шаповалов  О.М.  запропонував  поки  надати  письмову  відповідь
Мількату В.М.



Мількович  В.В.,  завідуючий  господарством,  розповів  про  стан  справ  з
переведенням установ селищної ради на альтернативне опалення.
Шаповалов  О.М.  дав  доручення  –  до  15.10.20109  року  все  має  бути
включене.
Лупол О.М. поцікавився питанням -  якщо не будуть встигати?
Черновол Г.С. сказала ,що будуть переглядати термін канікул.

Яковлєва  Ю.В.  просила  вирішити  питання  щодо  ремонту  даху  музичної
школи.

Лупол О.М. висловив свою думку щодо неякісної роботи по встановленню
люків в с.Пересадівка

 Шаповалов О.М. дав доручення щодо видання розпорядження по перевірці
роботи із встановлення люків.

Інших запитань, зауважень не надходило.

             Голова комісії -                                              Н.ТРОФІМЕНКО

            Протокол вела депутат  Л.Мельник 


