
Перелік
рішень, прийнятих на сорок другій сесії 

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання
21 лютого   2020 року

 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

1 Про  затвердження  звіту  Воскресенського
селищного голови про роботу виконавчих органів
Воскресенської селищної ради за 2019 рік

№ 1
21.02.2020

2 Про  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської
селищної ради на 2020 рік

№2
21.02.2020

3 Про  затвердження  граничних  сум  витрат  на
придбання  меблів,  іншого  обладнання  та
устаткування,  комп’ютерів  Воскресенською
селищною  радою,  а  також  установами  та
організаціями, які утримуються за рахунок коштів
місцевого бюджету селищної ради

№3
21.02.2020

4 Про затвердження заходів на 2020 рік до програм
Воскресенської селищної ради

№4
21.02.2020

5 Про затвердження програми « Питна вода» на 2020
рік на території Воскресенської селищної ради

№5
21.02.2020

6 Про  затвердження  Плану  роботи  Воскресенської
селищної ради її виконавчого комітету та постійних
комісій ради на 2020 рік

№6
21.02.2020

7 Про  затвердження  угоди  та  договору,  укладених
селищним головою від імені ради

№7
21.02.2020

8 Про затвердження переліку об’єктів і  видів робіт,
на  яких  будуть  відбувати  покарання  та
адміністративні  стягнення  особи,  засуджені  та
адміністративно- покарані до громадських робіт на
території  населених  пунктів  Воскресенської
селищної ради в 2020 році

№8
21.02.2020



9 Про прийняття на баланс Воскресенської селищної
ради майна та безоплатну його передачу на баланс
відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної
ради

 №9
21.02.2020

10 Про затвердження Плану діяльності Воскресенської
селищної ради з підготовки проєктів регуляторних
актів на 2020 рік

№10
21.02.2020

11 Про  внесення  змін  до  структури  апарату
виконавчого комітету селищної ради

№11
21.02.2020

12 Про  затвердження  зведеного  кошторисного
розрахунку вартості об’єкта будівництва (Поточний
ремонт  кабінету  для  щеплень  АЗПСМ  в
с.Пересадівка)

№12
21.02.2020

13 Про  надання  дозволу   на  виготовлення  проєкту
будівництва(  Капітальний  ремонт  харчоблоку  в
Пересадівській ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Пересадівка по вул.
Шевченка,160)

№13
21.02.2020

14 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
будівництва ( Капітальний ремонт харчоблоку в 
Калинівській ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Калинівка по вул. 
Соборна,15)

№14
21.02.2020

15 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
будівництва (Капітальний ремонт харчоблоку в 
Воскресенській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. в 
смт Воскресенське по вул. Горького,66)

№15
21.02.2020

16 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
будівництва( Капітальний ремонт харчоблоку в 
Пересадівському ДНЗ « Колосок» по вул. 
М.Грушевського,144 в с.Пересадівка)

№16
21.02.2020

17 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
будівництва( Капітальний ремонт харчоблоку в 
Калинівському ДНЗ « Сонечко» по вул. 
Свободи,109 в с.Калинівка)

№17
21.02.2020

18 Про затвердження проєкту будівництва 
(Капітальний ремонт АЗПСМ в смт Воскресенське)

№18
21.02.2020

19 Про затвердження зведеного кошторисного 
розрахунку вартості об’єкта будівництва( Поточний
ремонт маніпуляційного кабінету АЗПСМ 
с.Пересадівка)

№19
21.02.2020



20 Про надання згоди на тимчасове користування 
приміщенням Воскресенського Будинку культури

№20
21.02.2020  

21 Про надання згоди на внесення змін до штатного 
розпису  Пересадівського Будинку культури

№21
21.02.2020  

22 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для 
ведення фермерського господарства( Багнюк О., 
Бєгліца В, Бєгліца Ю.)

№22
21.02.2020

23 Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для 
ведення індивідуального садівництва                         
( Черніков В.І.)

№23
21.02.2020

24 Про затвердження проекту землеустрою ФОП 
Волович Ірині Євгенівні та передачу в оренду 
земельної ділянки

№24
21.02.2020

25 Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду із земель 
комунальної власності АТ « Миколаївобленерго» 
для розміщення, будівництва, експлуатації та  
обслуговування будівель і споруд об’єктів 
електричної та теплової енергії в межах території 
Воскресенської  селищної ради Вітовського району 
Миколаївської області

№25
21.02.2020

26 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 та 
споруд   ( Чопик Л.О. та Чопик І.В.)

№26
21.02.2020

27  Про затвердження технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення  меж земельної 
ділянки в натурі ( на місцевості) та надання у 
спільну сумісну власність земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування   житлового 
будинку, господарських будівель та споруд              
( Кушнір Ю.В, Чебану О.Г.,Стрішкова Т.А.)

№27
21.02.2020



28 Про надання згоди на поділ земельної ділянки та 
розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної 
власності Воскресенської селищної ради                   
( Панчук Ю. с.Пересадівка)

№28
21.02.2020

29 Про надання згоди на поділ земельних ділянок та 
розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельних ділянок в с-щі Горохівка 
Вітовського району Миколаївської області                
( Скакуш В.О.,ТОВ « Кворум»)

№29
21.02.2020

30  Про надання дозволу на розроблення детального 
плану території земельної ділянки( Карімов А.М.)

№30
21.02.2020

31 Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення      
( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі         
( на місцевості) громадянці України Мечидовій 
Ірині Вікторівні

№31
21.02.2020

32 Про надання у власність земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд                                 
( Мазур Р, Резніченко Л.)

№32
21.02.2020

33 Про погодження передачі земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва у власність     
( Самойлова Т.І.)

№ 33
21.02.2020

34 Про погодження передачі земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва у власність   
( Ратинська С.В.)                

№34
21.02.2020

35 Про погодження передачі земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва у власність   
( Шульга О.Р.)

№35
21.02.2020

36 Про погодження передачі земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва у власність     
( Черепенко В.Г.)

№36
21.02.2020

37 Про погодження передачі земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства у  
власність ( Холявка В.М.)

№37
21.02.2020

38 Про продаж   земельної ділянки  
несільськогосподарського призначення ( Кантур 
І.Ф.)

рішення не 
прийнято



39 Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду Челак М.М. 

№39
21.02.2020

40 Про надання згоди на поділ земельної ділянки та 
розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної 
власності Воскресенської селищної ради

№40
21.02.2020

41 Про надання дозволу на розроблення детального 
плану території земельної ділянки ( Лягуша О.С.)

№41
21.02.2020

42 Про надання дозволу на виготовлення проекту 
будівництва ( Капітальний ремонт будівлі 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області)

№42
21.02.2020

43 Про встановлення розміру кошторисної заробітної
плати,  який враховується  при визначенні  вартості
будівництва(  нового  будівництва,  реконструкції,
реставрації,  капітального  та  поточного  ремонту,
технічного   переоснащення)  об’єктів  ,  що
споруджуються  із  залученням  бюджетних  коштів
державних і комунальних підприємств, установ та
організацій, а також кредитів, наданих під державні
гарантії на 2020 рік

№43
21.02.20202

44 Про  затвердження  зведеного  кошторисного
розрахунку  вартості  об’єкта  будівництва
( Поточний ремонт пам’ятника Воїну - визволителю
в  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області)

№44
21.02.2020

45 Про  затвердження  зведеного  кошторисного
розрахунку вартості об’єкта будівництва   
(  Капітальний ремонт ганку амбулаторії  загальної
практики  сімейної  медицини  в  с.Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області)

№45
21.02.2020

46 Про  звіт  депутата  Воскресенської  селищної  ради
про  роботу  у  раді  та  виборчому  окрузі
( Безбожний Л.М)

№46
21.02.2020

Секретар селищної ради                                 Тетяна БІЛОЗОР



ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

П Р О Т О К О Л

21 лютого  2020 року № 42            ХLІІ сесія  селищної ради
смт Воскресенське                         восьмого скликання   
                                                                         

                                                                                   початок засідання-15.00
закінчення засідання-16.30

   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 16( список присутніх додається)
   Відсутні – 10
Запрошені:
- Лінінська О.А.- начальник відділу земельних відносин
- Белев’ят Ю.І.- начальник відділу фінансів .
- Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер
- Сакун О.В.- головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт
- Кузьмін В.С.- в.о.старости с.Калинівка .
- Бєгліца І.Ф.- в.о старости с.Пересадівка

- Мількович В.В., завгосп селищної ради

Головуючий: Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр 

Михайлович.

       Відповідно до пункту 12 статті  46 Закону України  «  Про місцеве

самоврядування  в  Україні»  ,  Регламенту  роботи  Воскресенської  селищної

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

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

бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

   Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр Михайлович

вносить  пропозицію  про  відкриття  сорок  другої   сесії  селищної  ради

восьмого скликання.

                / Лунає Державний Гімн України/



Виступив Воскресенський селищний голова Шаповалов О.М. з пропозицією

затвердити  регламент роботи сесії:

доповідь - 20 хв
співдоповідь- до 10 хв
запитання та відповіді доповідачеві- до 20 хв
заключне слово- 5 хв.
     Для забезпечення роботи ХLІІ сесії  селищної ради головуючий вносить
пропозицію про обрання лічильної комісії  процедурним рішенням у складі 1
депутата – Ганни Черновол для здійснення підрахунку голосів, зокрема при
прийнятті рішень відкритим поіменним голосуванням.
Селищна рада затверджує склад лічильної комісії.

Шановні депутати   !  
       Порядок денний пленарного засідання сесії ви отримали. У кого з 
депутатів будуть доповнення, зауваження, пропозиції до порядку денного 
сесії?
Запитань,  зауважень  не  надходило.  Селищна  рада  затвердила  порядок
денний  сесії.  Лічильна  комісія,  в  особі  Ганни  Черновол,  повідомила  про
результати голосування: за -17 (16 депутатів + селищний голова), проти -0,
утрималися-0.

До  порядку  денного  включено такі  питання:     
                                                                  
  1.Про затвердження звіту Воскресенського селищного голови про роботу
виконавчих органів Воскресенської селищної ради за 2019 рік
Доповідач: Шаповалов О.М, Воскресенський селищний  голова
2.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2020 рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів
3. Про затвердження граничних сум витрат на придбання меблів,  іншого
обладнання  та  устаткування,  комп’ютерів  Воскресенською  селищною
радою, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок
котів місцевого бюджету селищної ради
Доповідач: Черненко Н.Й, головний бухгалтер селищної ради
 4.Про  затвердження  заходів  на  2020  рік  до  програм  Воскресенської
селищної ради
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер
5.Про  затвердження  програми  «Питна  вода»  на  2020  рік  на  території
Воскресенської селищної ради
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст-бухгалтер
6.Про  затвердження  Плану  роботи  Воскресенської   селищної   ради  ,її
виконавчого комітету та постійних комісій ради на 2020 рік
Доповідач: Білозор Т.П.,секретар селищної ради



7.Про затвердження  угоди  та договору,  укладених  селищним  головою від
імені ради.
Доповідач: Білозор Т.П, секретар селищної ради
8.Про  затвердження  переліку  об’єктів  і  видів  робіт,  на  яких  будуть
відбувати покарання  та адміністративні  стягнення  особи,  засуджені  та
адміністатривно - покарані до громадських робіт на території населених
пунктів Воскресенської селищної ради в 2020 році
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
9.Про  прийняття  на  баланс  Воскресенської  селищної  ради  майна  та
безоплатну передачу на баланс відділу освіти, культури, молоді та спорту
селищної ради
Доповідач: Білозор Т.П, секретар селищної ради
10.Про  затвердження  Плану  діяльності  Воскресенської  селищної  ради  з
підготовки  проектів регуляторних актів на 2020 рік.
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради.
11.Про внесення змін до структури апарату виконавчого комітету селищної
ради
Доповідач: Черновол В.І, керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради
12.Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва ( Поточний ремонт кабінету для щеплень АЗПСМ в
 с. Пересадівка)
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст - бухгалтер селищної ради
13.Про надання дозволу на виготовлення проекту будівництва ( Капітальний
ремонт  харчоблоку  в  Пересадівській   ЗОШ  І-ІІІ  ст.  в  с.Пересадівка  по
вул. Шевченка,160)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально
- економічного розвитку
14.Про надання дозволу на виготовлення проекту будівництва ( Капітальний
ремонт  харчоблоку  в  Калинівській  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  в  с.Калинівка  по
вул. Соборна,15)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально
- економічного розвитку
15.Про надання дозволу на виготовлення проекту будівництва ( Капітальний
ремонт харчоблоку в Воскресенській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. в смт
Воскресенське по вул. Горького,66)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально
- економічного розвитку
16.Про надання дозволу на виготовлення проекту будівництва ( Капітальний
ремонт  харчоблоку  в  Пересадівському  ДНЗ  «Колосок»  по  вул.  Михайла
Грушевськогого,144 в с.Пересадівка)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально
- економічного розвитку 



17.Про надання дозволу на виготовлення проекту будівництва ( Капітальний
ремонт  харчоблоку в Калинівському ДНЗ « Сонечко» по вул. Свободи,109 в
с.Калинівка)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально
- економічного розвитку
18.Про затвердження проекту будівництва ( Капітальний ремонт АЗПСМ в
смт Воскресенське)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально
- економічного розвитку
19.Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва ( Поточний  ремонт маніпуляційного кабінету АЗПСМ
с.Пересадівка)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально
- економічного розвитку
20.Про  надання  згоди  на  тимчасове  користування  приміщенням
Воскресенського Будинку культури
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник відділу   освіти,  культури,  молоді  та
спорту Воскресенської селищної ради
21Про надання згоди на внесення змін до штатного розпису Пересадівського
Будинку культури
Доповідач:  Черновол  Г.С.,  начальник відділу   освіти,  культури,  молоді  та
спорту Воскресенської селищної ради
22.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок  у  власність  для  ведення  фермерського  господарства (  Багнюк О.,
Бєгліца В, Бєгліца Ю.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
23.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва ( Черніков В.І.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
24.Про затвердження проекту землеустрою ФОП Волович Ірині  Євгенівні
та передачу в оренду земельної ділянки
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
25.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки в оренду із земель комунальної власності АТ « Миколаївобленерго»
для  розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і
споруд  об’єктів  електричної  та  теплової  енергії  в  межах  території
Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської області.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 
26.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  та споруд
( Чопик Л.О. та Чопик І.В)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 



27.Про  затвердження  технічних  документацій  із  землеустрою  щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі( на місцевості) та надання у
спільну  сумісну  власність  земельних  ділянок  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  та  споруд
( Кушнір Ю.В.,Чебану О.Г.,Стрішкова Т.А.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 
28.Про  надання  згоди  на  поділ  земельної  ділянки  та  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності Воскресенської селищної ради
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 
29.Про  надання  згоди  на  поділ  земельних  ділянок  та  розробку  технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок в с-щі Горохівка
Вітовського району Миколаївської області(Скакуш В.О,ТОВ « Кворум»)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 
30.Про  надання  дозволу  на  розроблення  детального  плану  території
земельної ділянки( Карімов А.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 
31.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення(  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі( на місцевості) громадянці України Мечидовій Ірині Вікторівні.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 
32.Про  надання  у  власність  земельних  ділянок  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
( Мазур Р.Резніченко Л.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 
33.Про погодження передачі земельної ділянки для ведення індивідуального
садівництва у власність ( Самойлова Т.І.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
34.Про погодження передачі земельної ділянки для ведення індивідуального
садівництва у власність( Ратинська С.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
35.Про погодження передачі земельної ділянки для ведення індивідуального
садівництва у власність
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
36.Про погодження передачі земельної ділянки для ведення індивідуального
садівництва у власність ( Черепенко В.Г.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
37.Про погодження передачі земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства у власність  ( Холявка В.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
38.Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення        
( Кантур І.Ф.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин



39.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  в оренду Челак М.М.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
40.Про  надання  згоди  на  поділ  земельної  ділянки  та  розробку  технічної
документації  із  землеустрою щодо поділу   земельної  ділянки  комунальної
власності Воскресенської селищної ради
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
41.  Про  надання  дозволу  на  розроблення  детального  плану  території
земельної ділянки ( Лягуша О.С.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
42.Про надання дозволу на виготовлення проекту будівництва ( Капітальний
ремонт  будівлі  АЗПСМ  в  с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської
області.)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально
- економічного розвитку
43.Про  встановлення  розміру  кошторисної  заробітної  плати,  який
враховується  при  визначенні  вартості  будівництва  (  нового  будівництва,
реконструкції,  реставрації,  капітального  та  поточного  ремонту,
технічного  переоснащення)  об’єктів,  що  споруджуються  із  залученням
бюджетних  коштів  державних  і  комунальних  підприємств,  установ  та
організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії на 2020 рік.
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально
- економічного розвитку
44.Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва( Поточний ремонт пам’ятника Воїну - визволителю в
смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області )
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально
- економічного розвитку
45.Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта будівництва ( Капітальний ремонт ганку АЗПСМ в с.Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально
- економічного розвитку
46. Про звіт депутата Воскресенської селищної ради про роботу у раді та
виборчому окрузі ( Безбожний Л.М.)
Доповідач: Безбожний Л.М., депутат від виборчого округу №6

Перед початком розгляду першого питання, відповідно до статті 59 з 
позначкою 1 Воскресенський селищний голова Шаповалов О.М. самостійно 
публічно оголосив про конфлікт інтересів. Участі у голосуванні не приймав.
І.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  Воскресенського  селищного
голови про роботу виконавчих органів  Воскресенської  селищної  ради за
2019 рік
Доповідач:  Шаповалов  О.  М.,  селищний  голова.  Депутати  мали  змогу
ознайомитися  із  звітом  Воскресенського  селищного  голови  про  роботу



виконавчих органів селищної ради за 2019 рік в електронному вигляді. Звіт
селищного  голови  додається.  Депутат  Лисак  М.М.  запропонував  визнати
роботу задовільною.

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

ІІ. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної
ради на 2020 рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І, начальник відділу фінансів наголосила на тому,
що  питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Заперечень, пропозицій не надходило. Запропонувала проєкт
рішення.
                                Проведено  відкрите поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про  затвердження граничних сум витрат на придбання
меблів,  іншого  обладнання  та  устаткування,  комп’ютерів
Воскресенською селищної радою, а також установами та організаціями,
які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету селищної ради.
Доповідач:  Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради доповіла
про  те  що  проєкт  рішення  був  запропонований  депутатам  на  спільному
засіданні постійних комісій. Запитань, зауважень, заперечень не надходило.
                                  Проведено відкрите поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV.  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  заходів  на  2020  рік  до  програм
Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст  -  бухгалтер  селищної  ради
запропонувала  проект  рішення.  Питання  обговорювалося  на  спільному
засіданні постійних комісій. Заперечень, зауважень не надходило.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V. СЛУХАЛИ:  Про затвердження програми « Питна вода» на 2020 рік
Доповідач: Бурлака  Л.М.,  спеціаліст  -  бухгалтер  селищної  ради
запропонувала проект рішення. Питання розглядалося на спільному засіданні
постійних комісій селищної ради Заперечень, доповнень не надходило.
                                 Проведено  поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається



VІ.  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  Плану  роботи  Воскресенської
селищної  ради,  її  виконавчого  комітету та постійних комісій  ради на
2020 рік
Доповідач:  Білозор Т.П.,  секретар селищної  ради  запропонувала  проєкт
Плану  роботи  Воскресенської  селищної  ради,  її  виконавчого  комітету  та
постійних  комісій  ради  на  2020  рік,  який  обговорювався  депутатами  на
спільному засіданні постійних комісій ради.Зауважень, інших пропозицій не
надходило.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається

VІІ.  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  угоди  та  договору,  укладених
селищним головою від імені ради.
Доповідач:  Білозор Т.П., секретар селищної ради  нагадала,  що  питання
розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  ради.  Доповнень,
заперечень  не  надходило.  Секретар  селищної  ради  запропонувала  проєкт
рішення.
                                 Проведено  відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається

VІІІ СЛУХАЛИ:   Про затвердження переліку об’єктів і видів робіт, на
яких будуть відбувати покарання та адміністративні стягнення особи,
засуджені  та  адміністративно  -  покарані  до  громадських  робіт  на
території населених пунктів Воскресенської селищної ради в 2020 році.
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради доповіла  присутнім
депутатам, що це питання обговорювалося на спільному засіданні постійних
комісій. Запитань, зауважень не надходило, запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 8 додається

До сесійної зали підійшла депутат Гарізан Ю.В.

ІХ СЛУХАЛИ: Про прийняття на баланс Воскресенської селищної ради
майна та безоплатну його передачу на баланс відділу освіти, культури,
молоді та спорту селищної ради.
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради  проінформувала
депутатів про те, що проект рішення обговорювався на спільному засіданні
постійних комісій селищної ради. Зауважень, доповнень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається



Х  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Плану  діяльності  Воскресенської
селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради. Проєкт Плану діяльності
Воскресенської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на
2020 рік був запропонований депутатам для розгляду на спільному засіданні
постійних комісій. Запитань, доповнень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається

ХІ СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до структури  апарату  виконавчого
комітету селищної ради.
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
нагадала  ще  раз  депутатам  зміни,  які  пропонується  внести  до структури
апарату   виконавчого  комітету  селищної  ради. Доповнень,  зауважень  не
надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 11 додається

ХІІ СЛУХАЛИ:  Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  («Поточний  ремонт  кабінету  для
щеплення  АЗПСМ  в  с.Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської
області»)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально  -  економічного  розвитку.  Зведений  кошторисний  розрахунок
складає - 26996 грн. Заперечень, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 12 додається

ХІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва ( « Капітальний ремонт харчоблоку в Пересадівській ЗОШ
І-ІІІ. Воскресенської селищної ради по вул. Шевченка,160 в с. Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області»)
Доповідач:     Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ, інвестицій та
соціально  -  економічного  розвитку.  Питання  розглядалося  на  спільному
засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.  Заперечень,  доповнень  не
надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 13 додається



ХІV СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва (« Капітальний ремонт харчоблоку в Калинівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів Воскресенської селищної ради по вул. Соборна,15 в с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»)
Доповідач:. Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально  -  економічного  розвитку.  Проєкт  рішення  розглядався  на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Заперечень, зауважень
не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 14 додається

ХV СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва (« Капітальний ремонт харчоблоку в Воскресенській ЗОШ І-
ІІІ  ст.  Воскресенської  селищної  ради  по  вул.  Горького,66  в  смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області»)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально  -  економічного  розвитку.  Проєкт  рішення  розглядався  на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Заперечень, зауважень
не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 15 додається

ХVІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва («Капітальний ремонт харчоблоку  в  Пересадівському ДНЗ
«Колосок» по вул. Михайла Грушевського,144 в с. Пересадівка Вітовського
району Миколаївської області»)
Доповідач:  :  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально  -  економічного  розвитку.  Дане  питання  розглядалося  на
спільному засіданні постійних комісій. Зауважень, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 16 додається

ХVІІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва   («Капітальний  ремонт  харчоблоку  в  Калинівському  ДНЗ
«Сонечко»  по  вул.  Свободи,109  в  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області»)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально  -  економічного  розвитку.  Запропонував  проект  рішення,  який
розглядався депутатами на спільному засіданні постійних комісій селищної
ради. Запитань у депутатів не виникало.
                                 



                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 17 додається

ХVІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проєкту  будівництва
(« Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ в смт Воскресенське Вітовського
району Миколаївської області»)

Доповідач:  Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ, інвестицій та
соціально - економічного розвитку.  Зведений кошторисний розрахунок
складає  299997  грн.  Питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні
постійних комісій. Запитань не виникало.

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 18 додається

ХІХ СЛУХАЛИ: Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  («  Поточний  ремонт  маніпуляційного
кабінету  АЗПСМ  в  с.Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської
області»)

Доповідач:  Гадомський С.В.,  начальник відділу ЖКГ, інвестицій та
соціально - економічного розвитку.  Зведений кошторисний розрахунок
складає  172917 грн.  Питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні
постійних комісій. Запитань не виникало.

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 19 додається

ХХ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  згоди  на  тимчасове  користування
приміщенням Воскресенського Будинку культури

Доповідач: Черновол Г.С., начальник відділу освіти, культури, молоді
та  спорту.  Проєкт  рішення  був  запропонований   та  розглянутий  на
спільному  засіданні  постійних  комісій  .  Заперечень  зауважень  не
надходило.

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 20 додається

ХХІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  згоди  на  внесення  змін  до  штатного
розпису Пересадівського Будинку культури.

Доповідач: Черновол Г.С. ,начальник відділу освіти, культури, молоді
та  спорту  селищної  ради.  Питання  обговорювалося  на  спільному
засіданні постійних комісій.     Заперечень зауважень не надходило.

                                 

                                



                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 21 додається

ХХІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  у  власність  для  ведення  фермерського
господарства( Багнюк О.В.,Бєгліца В.К.,Бєгліца Ю.В.- с.Пересадівка)

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Проект  рішення обговорювався  на  засіданні  постійної  комісії  селищної
ради  з  питань  житлово-  комунального  господарства  та  комунальної
власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та
охорони природи та спільному засіданні постійних комісій селищної ради.
Заперечень зауважень не надходило.

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 22 додається

ХХІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  індивідуального
садівництва( Черніков В.І., смт Воскресенське)

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання  розглядалося  на   засіданні  постійної  комісії  селищної  ради  з
питань житлово - комунального господарства та комунальної власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи  та  спільному  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.
Доповнень, пропозицій не надходило.

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 23 додається

ХХІV СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  ФОП
Волович Ірині Євгенівні та передачу в оренду земельної ділянки
Доповідач: Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання розглядалося на  засіданні постійної комісії селищної ради з питань
житлово  -  комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи  та
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Запропонувала проект
рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 24 додається



ХХV СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки 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  території  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського району Миколаївської області
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання розглядалося на  засіданні постійної комісії селищної ради з питань
житлово  -  комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи  та
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Запропонувала проект
рішення .Зауважень, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 25 додається

ХХVІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічних  документацій  з
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( Чопик Л.О. та Чопик І.В. с.Пересадівка)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання розглядалося на  засіданні постійної комісії селищної ради з питань
житлово  -  комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи  та
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Заперечень, зауважень
не надходило.Запропонувала проект рішення .
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 26 додається

ХХVІІ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою  щодо  становлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на
місцевості) та надання у власність земельних ділянок для будівництва
та обслуговування житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
( Кушнір Ю,Чебану О, смт Воскресенське)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання розглядалося на  засіданні постійної комісії селищної ради з питань
житлово  -  комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи  та
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Заперечень, зауважень
не надходило. Запропонувала проект рішення .
                                 



                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 27 додається

ХХVІІІ  СЛУХАЛИ:  Про надання  згоди  на  поділ  земельної  ділянки  та
розробку технічної  документації  із  землеустрою щодо поділу  земельної
ділянки комунальної власності Воскресенської селищної ради.
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання розглядалося на  засіданні постійної комісії селищної ради з питань
житлово  -  комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи  та
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Заперечень, зауважень
не надходило. Запропонувала проект рішення .
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 28 додається

ХХІХ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  згоди  на  поділ  земельних  ділянок  та
розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних
ділянок  в  с-щі  Горохівка  Вітовського  району  Миколаївської  області
(ТОВ « Кворум» та Скакуш В.О.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання розглядалося на  засіданні постійної комісії селищної ради з питань
житлово  -  комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи  та
спільному засіданні постійних комісій селищної ради.  Запропонувала проект
рішення .
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 29 додається

ХХХ СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення детального плану
території земельної ділянки( Карімов А.М.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання розглядалося на  засіданні постійної комісії селищної ради з питань
житлово  -  комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи  та
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Враховуючи висновок
постійних комісій запропонувала проект рішення .
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 30 додається



ХХХІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення(  відновлення)  меж
земельної  ділянки  в  натурі  (  на  місцевості)  громадянці  України  Мечи
довій Ірині Вікторівні.
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання розглядалося на  засіданні постійної комісії селищної ради з питань
житлово  -  комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи  та
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Зауважень, заперечень
не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 31 додається

ХХХІІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  у  власність  земельних  ділянок  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд (Мазур Р.А., Резніченко Л.А.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання розглядалося на  засіданні постійної комісії селищної ради з питань
житлово  -  комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи  та
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Зауважень, заперечень
не надходило. Враховуючи висновок спільного засідання постійних комісій,
запропонувала проект рішення
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 32 додається

ХХХІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення індивідуального садівництва у власність( Самойлова Т.І.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання розглядалося на  засіданні постійної комісії селищної ради з питань
житлово  -  комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи  та
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Зауважень, заперечень
не надходило. Враховуючи висновок спільного засідання постійних комісій,
запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 33 додається



ХХХІV СЛУХАЛИ:  Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення індивідуального садівництва у власність( Ратинська С.В.)
Доповідач:  Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин  заява
та подані документи Ратинської С.В. були розглянуті на  засіданні постійної
комісії  селищної  ради  з  питань  житлово  -  комунального  господарства  та
комунальної  власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних
відносин  та  охорони  природи  та  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Зауважень, заперечень не надходило. Враховуючи висновок
спільного засідання постійних комісій, запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 34 додається

ХХХV СЛУХАЛИ:  Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення індивідуального садівництва у власність( Шульга О.Р.)
Доповідач:  Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин  заява
та  подані  документи Шульги О.Р.  були розглянуті  на   засіданні  постійної
комісії  селищної  ради  з  питань  житлово  -  комунального  господарства  та
комунальної  власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних
відносин  та  охорони  природи  та  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Зауважень, заперечень не надходило. Враховуючи висновок
спільного засідання постійних комісій, запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 35 додається

ХХХVІ  СЛУХАЛИ:  Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення індивідуального садівництва у власність( Черепенко В.Г.)
Доповідач:  Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин  заява
та подані документи Черепенко В.Г. були розглянуті на  засіданні постійної
комісії  селищної  ради  з  питань  житлово  -  комунального  господарства  та
комунальної  власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних
відносин  та  охорони  природи  та  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Зауважень, заперечень не надходило. Враховуючи висновок
спільного засідання постійних комісій, запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 36 додається



ХХХVІІ  СЛУХАЛИ:  Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення особистого селянського господарства у власність( Холявка В.М.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
повідомила про те, що питання розглядалося  на  засіданні постійної комісії
селищної  ради  з  питань  житлово  -  комунального  господарства  та
комунальної  власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних
відносин  та  охорони  природи  та  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Враховуючи висновок спільного засідання постійних комісій,
запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 37 додається

ХХХVІІІ СЛУХАЛИ: Про  продаж  земельної  ділянки несільськогоспо -
дарського  призначення ( Кантур І.Ф.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
повідомила про те, що питання розглядалося  на  засіданні постійної комісії
селищної  ради  з  питань  житлово  -  комунального  господарства  та
комунальної  власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних
відносин  та  охорони  природи  та  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Враховуючи висновок спільного засідання постійних комісій,
запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення  з питання № 38 не прийнято.

Перед розглядом наступного питання депутат від виборчого округу № 18
Яслик Володимир Михайлович самостійно публічно оголосив про конфлікт
інтересів.  

ХХХІХ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки Челак М.М.
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
повідомила про те, що питання розглядалося  на  засіданні постійної комісії
селищної  ради  з  питань  житлово  -  комунального  господарства  та
комунальної  власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних
відносин  та  охорони  природи  та  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Враховуючи висновок спільного засідання постійних комісій,
запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення   № 39 додається.



ХХХХ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  згоди  на  поділ  земельної  ділянки  та
розробку технічної  документації  із  землеустрою щодо поділу  земельної
ділянки комунальної власності Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин  .
Питання розглядалося  на  засіданні постійної комісії селищної ради з питань
житлово  -  комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи  та
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Враховуючи висновок
спільного засідання постійних комісій, запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення   № 40 додається.

ХХХХІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розроблення  детального
плану території земельної ділянки( Лягуша О.С.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин  .
Питання розглядалося  на  засіданні постійної комісії селищної ради з питань
житлово  -  комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи  та
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Враховуючи висновок
спільного засідання постійних комісій, запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення   № 41 додається.

ХХХХІІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва  (  «  Капітальний  ремонт  будівлі  АЗПСМ  в  с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області»)
Доповідач:  Гадомський  С.В. начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально -  економічного розвитку.  Питання пропонувалося до розгляду
депутатами  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.
Зауважень, заперечень, доповнень від присутніх не надходило. Запропонував
проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення   № 42 додається

ХХХХІІІ СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру кошторисної заробітної
плати, який враховується при визначенні вартості будівництва ( нового
будівництва,  реконструкції,  реставрації,  капітального  та  поточного
ремонту,  технічного  переоснащення)  об’єктів,  що  споруджуються  із
залученням  бюджетних  коштів,  коштів  державних  і  комунальних
підприємств,  установ  та  організацій,  а  також  кредитів,  наданих  під
державні гарантії на 2020 рік



Доповідач:  Гадомський  С.В. начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально - економічного розвитку.  Питання розглядалося депутатами на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Зауважень, заперечень,
доповнень від присутніх не надходило. Запропонував проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення   № 43 додається

  

ХХХХІV СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  зведеного  кошторисного
розрахунку  вартості  об’єкта  будівництва  («  Поточний  ремонт
пам’ятника Воїну - визволителю в смт Воскресенське Вітовського району
Миколаївської області»)

Доповідач:  Гадомський  С.В. начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально  -  економічного  розвитку.  Зведений  кошторисний  розрахунок
складає   49865 грн Питання  пропонувалося  до  розгляду  депутатами  на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Зауважень, заперечень,
доповнень від присутніх не надходило. Запропонував проект рішення.

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення   № 44 додається

ХХХХV СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва(  «  Капітальний  ремонт  ганку  амбулаторії  загальної
практики  сімейної  медицини  в  с.Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області»)

Доповідач:  Гадомський  С.В. начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально -  економічного розвитку.  Питання пропонувалося до розгляду
депутатами  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.
Зауважень, заперечень, доповнень від присутніх не надходило. Запропонував
проект рішення.

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення   № 45 додається



ХХХХVІ СЛУХАЛИ:  Про звіт депутата Воскресенської селищної ради
про роботу у раді та виборчому окрузі

Доповідач: Безбожний Л.М., депутат від виборчого округу № 6. 

Звіт додається.

ВИСТУПИЛИ:  Черновол  В.І.  ,  депутат  від  виборчого  округу  №  14
запропонувала  визнати  роботу  депутата  Безбожного  Л.М.  задовільною.
Інших пропозицій не надходило.

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення   № 46 додається

РІЗНЕ.

Депутат селищної ради Трофіменко Н.І. внесла пропозицію щодо виділення
коштів в розмірі  по 10 тис грн. для вирішення проблемних питань кожного
депутатського округу. 

Селищний  голова  Шаповалов  О.М  запропонував  виділити  на  кожний
населений  пункт  по  100  тис  грн.  для  вирішення   соціально-  економічних
проблем. Запропонував депутатам до наступної сесії  визначитися із видом
робіт  чи  придбанням,  які  будуть  здійснюватися  по  кожному  населеному
пункту громади.

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

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

/Лунає Державний Гімн України/

Селищний голова                                   Олександр ШАПОВАЛОВ

Секретар Тетяна Білозор



СПИСОК

депутатів, присутніх  на  сорок другій сесії

  Воскресенської селищної ради восьмого скликання

21 лютого 2020 року

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



1 Горюшкін Олександр Михайлович 3

2 Трофіменко Наталія Іванівна 5

3 Безбожний Леонід Миколайович 6

4 Горецький Анатолій Ілліч 7

5 Єргаєва Світлана Валеріївна 8

6 Антинескул Володимир Михайлович 12

7 Черновол Ганна Степанівна 13

8  Черновол Валентина Іванівна 14

9 Гарізан Юлія Валеріївна 16

10 Яслик Володимир Михайлович 18

11 Бень Олег Миколайович 20

12 Білозор Тетяна Петрівна 21

13  Мельник Людмила Євгенівна 22

14 Лисак Михайло Миколайович 23

15 Булкін Сергій Сергійович 25

16 Крижановська Віра Василівна 26

 ______________________________________________________________
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