
                                                 
Перелік

рішень, прийнятих на сорок третій сесії 
Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання

29 травня 2020 року
 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

1 Про  затвердження звіту про виконання селищного
бюджету  Воскресенської  селищної  ради  за  І
квартал 2020 року

№ 1
29 .05.2020

2 Про затвердження зведеного кошторисного 
розрахунку вартості об’єкта будівництва (Поточний 
ремонт покрівлі АЗПСМ с.Калинівка                          
Вітовського району Миколаївської області)

№2
29.05.2020

3 Про  затвердження  зведеного  кошторисного
розрахунку вартості об’єкта будівництва( Поточний
ремонт  коридору  в  дошкільному  навчальному
закладі  «  Вишенька»  в   с.Горохівка  Вітовського
району Миколаївської області)

№3
29.05.2020

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

№4
29.05.2020

5 Про внесення змін і доповнень до заходів на 2020
рік до програм Воскресенської селищної ради

№5
29.05.2020

6 Про  продовження  оренди  майна  комунальної
власності ( АЗПСМ с.Калинівка – Менько О.)

№6
29.05.2020

7 Про  внесення  змін  до  Переліку  адміністративних
послуг, що надаються через відділ « Центр надання
адміністративних  послуг»  виконавчого  комітету
Воскресенської  селищної  ради  та   віддалених
робочих місцях в старостатах селищної ради

№7
29.05.2020

8 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва  (  Капітальний  ремонт  вуличного
освітлення  вул.  Набережна,  вул.Інгульська  в  смт
Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської
області)

№8
29.05.2020

9 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва  (  Капітальний  ремонт  вуличного
освітлення  вул.  Поперечна  в  смт  Воскресенське
Вітовського району Микоаївської області)

№9
29.05.2020

10 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва  (  Капітальний  ремонт  вуличного
освітлення  вул  Риночна  в  смт  Воскресенське

№10
29.05.2020



Вітовського району Миколаївської області)
11 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту

будівництва(Будівництво артезіанської свердловини
в  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області)

№11
29.05.2020

12 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва(Будівництво артезіанської свердловини
в  с.  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської
області)

№12
29.05.2020

13 Про  надання  дозволу  на  реалізацію  продуктів
харчування  по  закладам  освіти  Воскресенської
селищної ради

№13
29.05.2020

14 Про  надання  дозволу  на  списання  комунального
майна  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської селищної ради

№14
29.05.2020

15 Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  користування  на
умовах  оренди  для  розміщення  та  експлуатації
основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та
споруд технічної інфраструктури ( виробництва та
розподілення газу, постачання пари та гарячої води,
збирання,  очищення  та  розподілення  води  (  ОК
«Родничок») 

№15
29.05.2020

16 Про  погодження  технічних  документацій  із
землеустрою  щодо  поділу  земельних  ділянок
комунально  ї  власності  (  Скакуш  В.О.  та  ТОВ
« Кворум»)

№16
29.05.2020

17 Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
зміні  цільового  призначення  (24,9686
с.Пересадівка)

№17
29.05.2020

18 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на
місцевості) гр. Корчак О.Л.

№18
29.05.2020

19 Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення  індивідуального  садівництва  у  власність
(Зорич М.І.)

№19
29.05.2020

20 Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  інвентаризації  земель
сільськогосподарського  призначення  за  адресою:
Миколаївська  обл,  Вітовський  р-н  смт
Воскресенське, вул. Дорожна,1

№20
29.05.2020



21 Про  надання  дозволу  на  розробку  проєкту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
для  ведення  індивідуального  садівництва
( Антинескул С.І, Антинескул В.М)

№21
29.05.2020

22 Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  індивідуального  садівництва  та  передачу
земельної ділянки у власність ( Демченко В.І.)

№22
29.05.2020

23 Про надання дозволу АТ «Миколаївобленерго» на
розробку  технічної  документації  з  нормативної
грошової  оцінки  земельних  ділянок,  які
розташовані  в  адміністративних  межах
Воскресенської  селищної  ради  для  розміщення,
будівництва,  експлуатації  та  обслуговування
будівель і  споруд об’єктів передачі електричної та
теплової енергії

№23
29.05.2020

24 Про внесення змін до рішення №23 від 25.07.2019 р
«Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних
ділянок  в  натурі  (  на  місцевості)  та  надання  у
власність  земельних  ділянок  для  будівництва  та
обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд»

№24
29.05.2020

25 Про виправлення технічної описки в додатку №2 до
рішення  №9  4-ої  сесії   скликання  від  15.07.2014
року « Про затвердження технічної документації із
землеустрою  щодо  складання  документів,  що
посвідчують право власності  на  земельну ділянку
та передачі її у власність ( Топчій ОІ.)

№25
29.05.2020

26 Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на
місцевості  для  будівництва  та  обслуговування
будівель  громадських  та  релігійних  організацій
( с.Пересадівка) 

№26
29.05.2020

27 Про відмову у надані дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства ( Данилевич М.В.)

№27
29.05.2020

28 Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  будівництва  та  обслуговування

№28
29.05.2020



житлового будинку, господарських будівель і споруд
( Демчук О.М.)

29 Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
( Полянська Н.М.)

№29
29.05.2020

30 Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
( Полянський П.М.)

№30
29.05.2020

31 Про  надання  відмови  у  погодженні  ТОВ
« Калинівський пісчаний кар’єр» щодо отримання
спеціального дозволу на користування надрами

№31
29.05.2020

32 Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної
ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  та  надання  у
власність  земельних  ділянок   для  будівництва
житлового будинку, господарських будівель і споруд
(Нестер  Я.М.,  Павлішин  В.І.,Маліченко  К.Ю,
Грабовський О.І,  Ященко Г.М., Вербицька Л.М.)

№32
29.05.2020

33 Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства ( Безсонова М.Л.)

№33
29.05.2020

34 Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства( Могилевич О.В.)

№34
29.05.2020

35 Про відмову у наданні дозволу на розробку у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства( Могилевич О.О.)

№35
29.05.2020

36 Про внесення змін до складу виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

№36
29.05.2020

37 Про скасування рішення сесії Воскресенської 
селищної ради від 04.10.2019 року №19 « Про 
передачу частини приміщень нерухомого майна 
комунальної власності»

№37
29.05.2020

38 Про звіт депутата Воскресенської селищної ради 
про роботу у раді та виборчому окрузі 

№38
29.05.2020

Секретар селищної ради                            Тетяна БІЛОЗОР



 
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

П Р О Т О К О Л

29 травня 2020 року № 43            ХLІІІ сесія  селищної ради
смт Воскресенське                        восьмого скликання   
                                                                         
                                              Місце проведення- велика зала Будинку культури

                                                                                   початок засідання-14.30
закінчення засідання-15.30

   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 17( список присутніх додається)
   Відсутні – 9
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

-Черненко Н.Й- головний бухгалтер 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  третьої  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  ХLІІІ  сесії   селищної  ради  головуючий вносить
пропозицію про обрання лічильної комісії  процедурним рішенням у складі 1
депутата  –  Гарізан  Юлії  Валеріївни  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  Гарізан  Ю.В.,  повідомила  про
результати голосування: за -18 (17 депутатів + селищний голова), проти -0,
утрималися-0.

До  порядку  денного  включено такі  питання:     
                                                                  
  1.Про  затвердження  звіту  про  виконання  селищного  бюджету
Воскресенської селищної ради за І квартал2020 року
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради
2.Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта
будівництва(  Поточний  ремонт  покрівлі  АЗПСМ  с.Калинівка  Вітовського
району Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально- економічного розвитку
3. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта
будівництва ( Поточний ремонт коридору в ДНЗ «Вишенька» в с.Горохівка
Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально- економічного розвитку
 4.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2020 рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів
5.Про  внесення  змін  і  доповнень  до  заходів  на  2020  рік  та  до  програм
Воскресенської селищної ради
Доповідач: Бурлака Л.М.,спеціаліст- бухгалтер селищної ради
6.Про  продовження  оренди  майна  комунальної  власності  (  АЗПСМ
с.Калинівка – Менько О.)
Доповідач: Сакун О.В.,начальник юридичного відділу



7.Про внесення змін до Переліку  адміністративних послуг,  що надаються
через  відділ  «  Центр  надання  аміністративних  послуг»  виконавчого
комітету  Воскресенської  селищної  ради  та  віддалених  робочих  місцях  в
старостатах селищної ради
Доповідач: Черновол В.І.,керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради
8.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва ( Капітальний
ремонт  вуличного  освітлення  вул.  Набережна,  вул.  Інгульська  в  смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально- економічного розвитку селищної ради
9.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва ( Капітальний
ремонт  вуличного  освітлення  вул.  Поперечна,  в  смт  Воскресенське
Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально- економічного розвитку селищної ради
10.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва( Капітальний
ремонт вуличного освітлення вул. Риночна в смт Воскресенське Вітовського
району Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально- економічного розвитку селищної ради
11.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва ( Будівництво
артезіанської  свердловини  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально- економічного розвитку селищної ради
12.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва ( Будівництво
артезіанської  свердловини в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської
області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально- економічного розвитку селищної ради
13.Про  надання  дозволу  на  реалізацію  продуктів  харчування  по  закладам
освіти Воскресенської селищної ради
Доповідач: Черновол Г.С., начальник відділу ОКМС
14.Про  надання  дозволу  на  списання  комунального  майна  відділу  освіти,
культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально- економічного розвитку селищної ради
15.Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у користування на умовах оренди для розміщення та експлуатації
основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд  технічної
інфрастуктури (  виробництва та розподілення  газу,  постачання  пари  та
гарячої води, збирання, очищення та розподілення води (ОК « Родничок»)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин

16.Про  погодження  технічних  документацій  із  землеустрою  щодо  поділу
земельних ділянок комунальної власності ( Скакуш В.О. та ТОВ « Кворум»)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин



17.Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки,  по  зміні  цільового  призначення  (  24,9686  га
с.Пересадівка)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
18.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  (  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі ( на місцевості) гр. Корчак О.Л.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
19.Про погодження передачі земельної ділянки для ведення індивідуального
садівництва у власність ( Зорич М.І.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
20.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
інвентаризації  земель  сільськогосподарського  призначення  за  адресою  :
Миколаївська обл ,Вітовський р-н, смт Воскресенське вул. Дорожна,1 
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
21 Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва ( Антинескул С.І.,
Антинескул В.М.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
22.Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  індивідуального  садівництва  та передачу
земельної ділянки у власність ( Демченко В.І)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
23.Про  надання  дозволу  АТ  «Миколаївобленерго»  на  розробку  технічної
документації  з  нормативної  грошової  оцінки  земельних  ділянок,  які
розташовані в адміністративних межах Воскресенської селищної ради для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів передачі електричної та теплової енергії.
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
24.Про внесення змін до рішення №23 від 25.07.2019 р « Про затвердження
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та надання у власність земельних ділянок
для  будівництва  та  обслуговування  житлових  будинків,господарських
будівель і споруд» ( Горін Д.Ю)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
25.Про виправлення технічної описки в додатку №2 до рішення №9 4-ї сесії
6-го  кликання  від  15.07.2014  року  «  Про  затвердження  технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку та передачі її у власність ( Топчій О.І.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
26.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення(  відновлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на
місцевості) 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 
27.Про відмову у  наданні  дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарств ( Данилевич М.В.)



Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
28.Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд ( Демчук О.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
29  Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд ( Полянська Н.М)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
30.Про відмову у  наданні  дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд( Полянський П.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
31.Про надання відмови у погодженні ТОВ « Калинівський пісчаний кар’єр»
щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
32.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  (  Нестер  Я.М.,Павлішин
В.І.,Маліченко К.Ю.,Грабовський О.І., Ященко Г.М.,Вербицька Л.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
33 Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства ( Безсонова М.Л.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
34 Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства ( Могилевич О.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
35. Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства ( Могилевич О.О.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
36.Про  внесення  змін  до  складу  виконавчого  комітету  Воскресенської
селищної ради
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради
37.Про скасування рішення сесії Воскресенської селищної ради від 04.10.2019
року №19 « Про передачу частини приміщень нерухомого майна комунальної
власності»
Доповідач: Сакун О.В.,начальник юридичного відділу
38.Про звіт депутата Воскресенської селищної ради про роботу у раді та
виборчому окрузі

Доповідач: Лупол О.М., депутат від виборчого округу №24

І.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  про  виконання  селищного
бюджету Воскресенської селищної ради за І квартал 2020 року



Доповідач:  Черненко  Н.Й,  головний  бухгалтер селищної  ради  нагадала
присутнім  про  те,  що  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  депутати
заслухали звіт про виконання селищного бюджету Воскресенської селищної
ради  за  І  квартал  2020  року.  Заперечень,  зауважень  від  депутатів  не
надходило. Запропонувала проєкт рішення.

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

ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  зведеного  кошторисного  розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  (  Поточний  ремонт  покрівлі  АЗПСМ
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально-  економічного  розвитку  сказав  про  те,  що  це  питання
обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Зведений
кошторисний  розрахунок  складає  31440  грн.  Зауважень,  заперечень  не
надходило.
                                Проведено  відкрите поіменне голосування.
                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про   затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва(  Поточний  ремонт  коридору  в  ДНЗ
« Вишенька» в с.Горохівка Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально- економічного розвитку доповів про те, що зведений кошторисний
розрахунок складає 25266 грн
                                  Проведено відкрите поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до бюджету Воскресеснької селищної
ради на 2020 рік
Доповідач:  Белев’ят  Ю.І. ,  начальник  відділу  фінансів  селищної  ради
нагадала  депутатам  та  присутнім  ,  що  питання  щодо  внесення  змін  до
бюджету селищної ради на 2020 рік було донесено до відома депутатів на
спільному засіданні спільних комісій, де депутати мали змогу прослідкувати
озвучену  начальником  відділу  фінансів  інформацію  на  паперових
носіях( проєкт рішення).
В обговоренні даного питання взяли участь :
Черновол В.І., депутат від виборчого округа №14, яка запропонувала  при
черговому  внесенні  змін  до  бюджету  Воскресенської  селищної  ради
повернути кошти « громадського бюджету», передбачені бюджетом селищної
ради, для реалізації визначених проєктів.
Інших пропозицій, зауважень не надходило.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.



                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін і доповнень до заходів на 2020 рік та до
програм Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Бурлака  Л.М.,  спеціаліст  -  бухгалтер  селищної  ради
проінформувала присутніх про те, що із внесеними змінами і доповненнями
до заходів на 2020 рік та до програм Воскресенської селищної ради депутати
мали  змогу  ознайомитися  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Заперечень, доповнень не надходило.
                                 Проведено  поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається

VІ. СЛУХАЛИ:   Про продовження оренди майна комунальної власності
( АЗПСМ с.Калинівка- Менько О.)
Доповідач:  Сакун  О.В.,начальник   юридичного  відділу  запропонувала
проєкт  рішення,  який  обговорювався  депутатами  на  спільному  засіданні
постійних комісій . Зауважень, пропозицій не надходило.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається

VІІ.  СЛУХАЛИ:   Про  внесення  змін  до  Переліку  адміністративних
послуг,  що надаються через відділ « Центр надання адміністративних
послуг»  виконавчого  комітету  Воскресенської  селищної  ради  та
віддалених робочих місцях в старостатах селищної ради
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної  ради  доповідала  по  даному  питанню  на  спільному  засіданні
постійних комісій селищної ради. Доповнень, заперечень не надходило.
                                 Проведено  відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається

VІІІ СЛУХАЛИ:   Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва( Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Набережна ,
вул.Інгульська  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської
області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально- економічного розвитку. 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

ІХ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва ( Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Поперечна
в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області)



Доповідач:  Гадомський  С.В.  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально-  економічного  розвитку  запропонував  проект  рішення,  який
розглядався депутатам на спільному засіданні постійних комісій. Зауважень,
доповнень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається

Х СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва
вул.  Риночна  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської
області
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖК,  інвестицій  та
соціально-  економічного  розвитку.  Проєкт  рішення  був запропонований
депутатам на спільному засіданні постійних комісій. Запитань, доповнень не
надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається

ХІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
( Будівництво артезіанської свердловини в смт Воскресенське Вітовського
району Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,начальник  відділ  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально-  економічного  розвитку.  Питання  розглядалося  на  спільному
засіданні постійних комісій. Доповнень, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 11 додається

ХІІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва  (  Будівництво  артезіанської  свердловини  в  с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач:  Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально  економічного  розвитку  нагадав  депутатам,  що  дане  питання
розглядалося на спільному засіданні постійних комісій. Запропонував проєкт
рішення. Доповнень, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 12 додається

ХІІІ СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на реалізацію продуктів харчування
по закладам освіти Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Черновол Г.С., начальник відділу ОКМС доповіла про те, що
питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Враховуючи  результати  обговорення  та  рекомендації  постійних  комісій
проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 13 додається



ХІV СЛУХАЛИ:  Про  надання дозволу на списання комунального майна
відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Черновол Г.С., начальник відділу ОКМС проінформувала про
те,  що питання обговорювалося на  спільному засіданні  постійних комісій.
Враховуючи  результати  обговорення  та  рекомендації  постійних  комісій
проведено поіменне голосування.
                          Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 14 додається

ХV СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  користування  на  умовах  оренди  для
розміщення та експлуатації  основних, підсобних і  допоміжних будівель
та  споруд  технічної  інфраструктури  (  виробництво   та  розподілення
газу,  постачання   пари  та  гарячої  води,  збирання,  очищення  та
розподілення води ( ОК «Родничок»)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проєкт рішення, який обговорювався на спільному засіданні
постійних  комісій.  Зауважень,  заперечень,  доповнень  від  депутатів  не
надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 15 додається

ХVІ  СЛУХАЛИ:  Про  погодження  технічних  документацій  із
землеустрою  щодо  поділу  земельних  ділянок  комунальної  власності
( Скакуш В.О.,ТОВ        « Кворум»)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
нагадала  депутатам,  що  питання  розглядалося  на  спільному  засіданні
постійних  комісій.  Враховуючи  рекомендації  постійних  комісій,
проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 16 додається

ХVІІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  зміні  цільового
призначення( 24,9686 га с.Пересадівка)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
зачитала проєкт рішення, який розглядався на спільному засіданні постійних
комісій.  Зауважень,  доповнень  не  надходило.Враховуючи  пропозиції
постійних комісій проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 17 додається

ХVІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (  відновлення)  меж
земельної ділянки в натурі( на місцевості) гр.Корчак О.Л.
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин.
Питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Заперечень, зауважень не надходило.



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

ХІХ СЛУХАЛИ: Про погодження передачі земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва у власність ( Зорич М.І.)

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
нагадала,  що  питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних
комісій. Запитань, заперечень не надходило

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

ХХ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  інвентаризації  земель  сільськогосподарського
призначення  за  адресою:  Миколаївська  обл,  Вітовський  р-н  смт
Воскресенське ,вул. Дорожна,1

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проект рішення, який розглядався на спільному засіданні
постійних комісій селищної ради. Заперечень зауважень не надходило.

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

Перед  початком  розгляду  наступного  питання  Антинескул  Володимир
Михайлович,  депутат  від  виборчого  округу  №12  самостійно  публічно
оголосив про конфлікт інтересів.

ХХІ СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  для  ведення  індивідуального
садівництва ( Антинескул В.М, Антинескул С.І.)

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Заперечень зауважень не надходило.Запропонувала проєкт рішення.

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

ХХІІ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  індивідуального
садівництва( Демченко В.І.)

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Проект рішення обговорювався на спільному засіданні постійних комісій.
Заперечень зауважень не надходило.

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



ХХІІІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  АТ  «  Миколаївобленерго»  на
розробку  технічної  документації  з  нормативної  грошової  оцінки
земельних  ділянок,  які  розташовані  в  адміністративних  межах
Воскресенської селищної ради для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
Питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Доповнень, пропозицій не надходило.

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

ХХІV СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення №23 від 25.07.2019 р  «
Про  затвердження  технічних  документацій  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж  земельних   ділянок  в  натурі  (  на  місцевості)  та
надання  у  власність  земельних  ділянок  для  будівництва  та
обслуговування  житлових  будинків,  господарських  будівель  і  споруд»
( Горін Д.Ю.)
Доповідач:  Лініннська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала проєкт рішення .Питання розглядалося на спільному засіданні
постійних  комісій.  Враховуючи  пропозиції  постійних  комісій
проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 24 додається

ХХV СЛУХАЛИ:  Про виправлення технічної  описки в  додатку №2 до
рішення  №  9  4-ої  сесії  6-го  скликання  від  15.07.2014  року  «  Про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою щодо  складання
документів,  що  посвідчують  право  власності  на  земельну  ділянку  та
передачі її у власність «( Топчій О.І.)
Доповідач:  Лінінська О.А.,  начальник відділу земельних  доповіла,  що
питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій. Доповнень,
зауважень не надходило.Запропонувала проєкт рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 25 додається

ХХVІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення(  відновлення)  меж
земельної  ділянки  в  натурі  (  на  місцевості)  для  будівництва  та
обслуговування  будівель  громадських  та  релігійних
організацій(с.Пересадівка)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала  проєкт  рішення.  Питання  обговорювалося  на  спільному
засіданні постійних комісій. Зауважень, заперечень не надходило. 



                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 26 додається

ХХVІІ СЛУХАЛИ:  Про відмову у  наданні  дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства ( Данилевич М.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин надала
повторно роз’яснення депутатам, що відповідно до акту на право постійного
користування землею, виданого 22.02.1993 року, який зареєстровано в книзі
записів державних актів на право постійного користування землею № 536,
загальною  площею  51.1000  га  із  цільовим  призначенням  призначена  для
ведення  фермерського  господарства,  у  зв’язку  з  невідповідністю  місця
розташування земельної ділянки вимогам законів неможливо надати дозвіл
на  розробку  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства.  Питання
розглядалося на спільному засіданні постійних комісій.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 27 додається

ХХVІІІ СЛУХАЛИ:  Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд.( Демчук О.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин надала
повторно  роз’яснення  депутатам,  що  зазначена  у  графічному  матеріалі
земельна ділянка перебуває у приватній власності фізичної особи. Відповідно
до  вимог  чинного  законодавства  ,  селищна  рада  має  право  передавати  у
власність  землі  комунальної  власності  не  надані  у  власність  або
користування. Запропонувала проєкт рішення, який розглядався на спільному
засіданні постійних комісій. Зауважень,заперечень, доповнень від депутатів
не надходило. 
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 28 додається

ХХІХ  СЛУХАЛИ:  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розробку  проєкту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд( Полянська Н.М.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
нагадала про те, що питання розглядалося на спільному засіданні постійних
комісій.  Запропонована   Полянською  Н.М.   земельна  ділянка,  яка



розташована  за  адресою:  Миколаївська  обл,  Вітовський  р-н  ,смт
Воскресенське, вул. Шевченка,140 вже   перебуває у користуванні фізичної
особи- власника об’єкта нерухомого майна .   Лінінська О.А запропонувала
проєкт рішення. Заперечень , доповнень від депутатів не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 29 додається

ХХХ  СЛУХАЛИ:  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розробку  проєкту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд( Полянський П.М.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
нагадала про те, що питання розглядалося на спільному засіданні постійних
комісій.  Запропонована   Полянським  П.М.   земельна  ділянка,  яка
розташована  за  адресою:  Миколаївська  обл,  Вітовський  р-н  ,смт
Воскресенське, вул. Шевченка,135 вже   перебуває у користуванні фізичної
особи- власника об’єкта нерухомого майна .   Лінінська О.А запропонувала
проєкт рішення. Заперечень,доповнень від депутатів не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 30 додається

ХХХІ СЛУХАЛИ: Про надання відмови у погодженні ТОВ « Калинівський
пісчаний кар’єр» щодо отримання спеціального дозволу на користування
надрами.
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
проінформувала  депутатів  про  те,  що  питання  розглядалося  на  спільному
засіданні  постійних  комісій.  При  обговоренні  питання  враховувалися
відсутність  документів  щодо  позиції  громади  села  Калинівка,  позиції
власників  земельних  ділянок,  на  яких  планується  видобувати  пісок.
Враховуючи результати обговорення, начальник відділу земельних відносин
запропонувала проєкт рішення. Доповнень, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 31 додається

ХХХІІ  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
(  Нестер  Я.М.,Павлішин  В.І.,  Маліченко  К.Ю.,  Грабовський  О.І.,
Ященко Г.М., Вербицька Л.М.)
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
зазначила про те, що питання розглядалося на спільному засіданні постійних
комісій. Запропонувала проєкт рішення. Доповнень, зауважень не надходило.



                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 32 додається

ХХХІІІ СЛУХАЛИ:  Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства ( Безсонова М.Л.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
доповіла, що питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій.
Враховуючи той факт, що бажана земельна ділянка увійшла до складу земель,
що перебували на праві колективної власності АТЗТ « Родіна» ( земельний
пай №238),у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки
вимогам  законодавчих  актів  ,  запропонувала  проєкт  рішення.  Доповнень,
зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 33 додається

ХХХІV СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства( Могилевич О.В.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
доповіла, що питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій.
Враховуючи той факт, що бажана земельна ділянка увійшла до складу земель,
що перебували на праві колективної власності АТЗТ « Родіна» ( земельний
пай №491),у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки
вимогам  законодавчих  актів  ,  запропонувала  проєкт  рішення.  Доповнень,
зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 34 додається

ХХХV СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства( Могилевич О.О.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
доповіла, що питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій.
Враховуючи той факт, що бажана земельна ділянка увійшла до складу земель,
що перебували на праві колективної власності АТЗТ « Родіна» ( земельний
пай №240),у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки
вимогам  законодавчих  актів  ,  запропонувала  проєкт  рішення.  Доповнень,
зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.



                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 35 додається

ХХХVІ СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до складу виконавчого комітету
Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Білозор  Т.П.,  секретар  селищної  ради  запропонувала  проєкт
рішення щодо виключення зі  складу виконавчого комітету  Воскресенської
селищної ради Кухтик Любов Григорівни, за її усною заявою.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 36 додається

ХХХVІІ  СЛУХАЛИ:  Про  скасування  рішення  сесії  Воскресенської
селищної ради від 04.10.2019 р № 19 « Про передачу частини приміщень
нерухомого майна комунальної власності»
Доповідач:  Сакун  О.В.,  начальник юридичного  відділу  селищної  ради
нагадала  депутатам,  що  питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні
постійних  комісій.  Зауважень,  заперечень  не  надходило.  Запропонувала
проєкт рішення.
                              
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 37 додається

Перед  початком  розгляду  наступного  питання  Лупол  Олег  Миколайович,
депутат  від  виборчого  округу  №24  самостійно  публічно  оголосив  про
конфлікт інтересів.

ХХХVІІІ СЛУХАЛИ:  Про звіт депутата Воскресенської селищної ради
про роботу у раді та виборчому окрузі
Доповідач: Лупол О.М., депутат від виборчого округу № 24, звіт додається.
ВИСТУПИЛИ: Лисак М.М., депутат від виборчого округ №23 запропонував
визнати роботу депутата Лупола О.М. задовільною. 
Інших  пропозицій  не  надходило.  Секретар  селищної  ради  запропонувала
проєкт рішення .
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 38 додається

Різне.

Лупол  О.М.,  депутат  від  виборчого  округу  №23  вніс  пропозицію  щодо
виконання  будь-яких будівельних робіт підрядними організаціями, а саме:
комісійно слідкувати за  ходом виконання робіт  а  не тільки  по закінченні
робіт,  починаючи  з  моменту  складання  проєкту.  Пропозицію  підтримала
депутат Черновол В.І.Також Олег Миколайович просив надавати директорам



шкіл   будівельну  документацію(  якщо  роботи  ведуться  в  школі)  для
ознайомлення.

Крижановська  В.В.,  депутат  від  виборчого  округу  №  26  поцікавилася
питанням закінчення робіт в АЗПСМ с.Пересадівка

Лисак  М.М.  ,  депутат  від  виборчого  округу  №23  висловив  своє
занепокоєння щодо закриття філії ощадбанку в с.Пересадівка

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

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

/Лунає Державний Гімн України/

Селищний голова                                   Олександр ШАПОВАЛОВ

Тетяна Білозор



СПИСОК

депутатів, присутніх  на  сорок третій сесії

  Воскресенської селищної ради восьмого скликання

29 травня 2020 року

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

1 Горюшкін Олександр Михайлович 3

2 Трофіменко Наталія Іванівна 5

3 Горецький Анатолій Ілліч 7

4 Єргаєва Світлана Валеріївна 8

5 Затварницька Тетяна Костянтинівна  9

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 Тхір Павло Миколайович 19



12 Бень Олег Миколайович 20

13 Білозор Тетяна Петрівна 21

14  Мельник Людмила Євгенівна 22

15 Лисак Михайло Миколайович 23

16 Лупол Олег Миколайович 24

17 Крижановська Віра Василівна 26

 _________________________________________________________

                                                 Пер
елік

рішень, прийнятих на сорок третій сесії 



Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання
29 травня 2020 року

 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

1 Про  затвердження звіту про виконання селищного
бюджету  Воскресенської  селищної  ради  за  І
квартал 2020 року

№ 1
29 .05.2020

2 Про затвердження зведеного кошторисного 
розрахунку вартості об’єкта будівництва (Поточний 
ремонт покрівлі АЗПСМ с.Калинівка                          
Вітовського району Миколаївської області)

№2
29.05.2020

3 Про  затвердження  зведеного  кошторисного
розрахунку вартості об’єкта будівництва( Поточний
ремонт  коридору  в  дошкільному  навчальному
закладі  «  Вишенька»  в   с.Горохівка  Вітовського
району Миколаївської області)

№3
29.05.2020

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

№4
29.05.2020

5 Про внесення змін і доповнень до заходів на 2020
рік до програм Воскресенської селищної ради

№5
29.05.2020

6 Про  продовження  оренди  майна  комунальної
власності ( АЗПСМ с.Калинівка – Менько О.)

№6
29.05.2020

7 Про  внесення  змін  до  Переліку  адміністративних
послуг, що надаються через відділ « Центр надання
адміністративних  послуг»  виконавчого  комітету
Воскресенської  селищної  ради  та   віддалених
робочих місцях в старостатах селищної ради

№7
29.05.2020

8 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва  (  Капітальний  ремонт  вуличного
освітлення  вул.  Набережна,  вул.Інгульська  в  смт
Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської
області)

№8
29.05.2020

9 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва  (  Капітальний  ремонт  вуличного
освітлення  вул.  Поперечна  в  смт  Воскресенське
Вітовського району Микоаївської області)

№9
29.05.2020

10 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва  (  Капітальний  ремонт  вуличного
освітлення  вул  Риночна  в  смт  Воскресенське
Вітовського району Миколаївської області)

№10
29.05.2020

11 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва  (  Будівництво  артезіанської
свердловини  в  смт  Воскресенське  Вітовського

№11
29.05.2020



району Миколаївської області)
12 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту

будівництва  (  Будівництво  артезіанської
свердловини  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області)

№12
29.05.2020

13 Про  надання  дозволу  на  реалізацію  продуктів
харчування  по  закладам  освіти  Воскресенської
селищної ради

№13
29.05.2020

14 Про  надання  дозволу  на  списання  комунального
майна  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської селищної ради

№14
29.05.2020

15 Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  користування  на
умовах  оренди  для  розміщення  та  експлуатації
основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та
споруд технічної інфраструктури ( виробництва та
розподілення газу, постачання пари та гарячої води,
збирання,  очищення  та  розподілення  води  (  ОК
«Родничок») 

№15
29.05.2020

16 Про  погодження  технічних  документацій  із
землеустрою  щодо  поділу  земельних  ділянок
комунально  ї  власності  (  Скакуш  В.О.  та  ТОВ
« Кворум»)

№16
29.05.2020

17 Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
зміні  цільового  призначення  (24,9686
с.Пересадівка)

№17
29.05.2020

18 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на
місцевості) гр. Корчак О.Л.

№18
29.05.2020

19 Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення  індивідуального  садівництва  у  власність
( Зорич М.І.)

№19
29.05.2020

20 Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  інвентаризації  земель
сільськогосподарського  призначення  за  адресою:
Миколаївська  обл,  Вітовський  р-н  смт
Воскресенське, вул. Дорожна,1

№20
29.05.2020

21 Про  надання  дозволу  на  розробку  проєкту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
для  ведення  індивідуального  садівництва
( Антинескул С.І, Антинескул В.М)

№21
29.05.2020



22 Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  індивідуального  садівництва  та  передачу
земельної ділянки у власність ( Демченко В.І.)

№22
29.05.2020

23 Про надання дозволу АТ «Миколаївобленерго» на
розробку  технічної  документації  з  нормативної
грошової  оцінки  земельних  ділянок,  які
розташовані  в  адміністративних  межах
Воскресенської  селищної  ради  для  розміщення,
будівництва,  експлуатації  та  обслуговування
будівель і  споруд об’єктів передачі електричної та
теплової енергії

№23
29.05.2020

24 Про внесення змін до рішення №23 від 25.07.2019 р
«  Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних
ділянок  в  натурі  (  на  місцевості)  та  надання  у
власність  земельних  ділянок  для  будівництва  та
обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд»

№24
29.05.2020

25 Про виправлення технічної описки в додатку №2 до
рішення  №9  4-ої  сесії   скликання  від  15.07.2014
року « Про затвердження технічної документації із
землеустрою  щодо  складання  документів,  що
посвідчують право власності  на  земельну ділянку
та передачі її у власність ( Топчій ОІ.)

№25
29.05.2020

26 Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на
місцевості  для  будівництва  та  обслуговування
будівель  громадських  та  релігійних  організацій
( с.Пересадівка) 

№26
29.05.2020

27 Про відмову у надані дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства ( Данилевич М.В.)

№27
29.05.2020

28 Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
( Демчук О.М.)

№28
29.05.2020

29 Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

№29
29.05.2020



власність  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
( Полянська Н.М.)

30 Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
( Полянський П.М.)

№30
29.05.2020

31 Про  надання  відмови  у  погодженні  ТОВ
« Калинівський пісчаний кар’єр» щодо отримання
спеціального дозволу на користування надрами

№31
29.05.2020

32 Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної
ділянки  в  натурі  (  на  місцевості)  та  надання  у
власність  земельних  ділянок   для  будівництва
житлового будинку, господарських будівель і споруд
(  Нестер  Я.М.,   Павлішин  В.І.,Маліченко  К.Ю,
Грабовський О.І,  Ященко Г.М., Вербицька Л.М.)

№32
29.05.2020

33 Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства ( Безсонова М.Л.)

№33
29.05.2020

34 Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства( Могилевич О.В.)

№34
29.05.2020

35 Про відмову у наданні дозволу на розробку у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства( Могилевич О.О.)

№35
29.05.2020

36 Про внесення змін до складу виконавчого комітету 
Воскресенської селищної ради

№36
29.05.2020

37 Про скасування рішення сесії Воскресенської 
селищної ради від 04.10.2019 року №19 « Про 
передачу частини приміщень нерухомого майна 
комунальної власності»

№37
29.05.2020

38 Про звіт депутата Воскресенської селищної ради 
про роботу у раді та виборчому окрузі 

№38
29.05.2020

Секретар селищної ради                            Тетяна БІЛОЗОР 
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