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ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

Спільне засідання
постійних комісій селищної ради

- з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, промисловості,
транспорту , зв’язку та сфери послуг;
-  з  питань регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,
фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та власності;
- з питань житлово - комунального господарства та комунальної власності, питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи;
-з  питань  освіти,  культури,  молоді,  фізкультури  і  спорту,  охорони  здоров’я  та
соціального захисту населення;

П Р О Т О К О Л 

25.05.2020                                        смт Воскресенське   
                                                          час проведення    -12.00 
                                                          місце проведення:

                                 велика зала Воскресенського БК                
                                                                           
Всього членів комісій -25
Відсутні - 8   (Копилов А.І, Мількат В.М., Смірнов В.М., Орлов М.Я.,Цопа П.О.,
Луговенко Г.А., Шаповаленко Л.М.,Булкін С.С. )

Присутні на засіданні :
1. Горюшкін Олександр Михайлович                                   :
2.Трофіменко Наталія Іванівна
3. Мельник Людмила Євгенівна                   
4.Черновол Ганна Степанівна
5.Черновол Валентина Іванівна                    
6.Гарізан Юлія Валеріївна                            
7. Безбожний Леонід Миколайович             
8.Антинескул Володимир Михайлович      
9.Горецький Анатолій Ілліч                                                                    
10.Єргаєва Світлана Валеріївна                     
11Затварницька Тетяна Костянтинівна
12.Яслик Володимир Михайлович
13.Крижановська Віра Василівна
14. Бень Олег Миколайович
15.Лупол Олег Миколайович
16.Лисак Михайло Миколайович
17.Тхір Павло Миколайович



- Боровкова Т., житель с мт Воскресенське( зареєстрована)

Запрошені:

Шаповалов О.М., селищний голова

Білозор Т.П., секретар селищної ради

Сакун О.В., начальник юридичного відділу селищної ради

Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ селищної ради

Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин селищної ради

Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів селищної ради

Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради

Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер селищної ради

Бєгліца І.Ф, в.о. старости с.Пересадівка

Кузьмін В.С., в.о. старости с.Калинівка

Головуючий:  Наталія  Трофіменко, голова  постійної  комісії  з  питань
регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,
фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та власності

Трофіменко Н.І. сказала депутатам, що кожному із них роздані переліки питань, 
які запропоновано розглянути на спільному засіданні постійних комісій та 
запитала чи є зауваження до питань порядку денного.
Зауважень до порядку денного не надходило.
Депутати  проголосували за порядок денний та прийняли його в цілому.

До  порядку  денного  включено такі  питання:     
                                                                  

1.Про  затвердження  звіту  про  виконання  селищного  бюджету  Воскресенської
селищної ради за І квартал 2020 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
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)
Доповідач: Гадомський С.В, начальник відділу ЖКГ



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 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 селищної ради
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
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
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
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
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
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
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
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») 



Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
16.Про  погодження  технічних  документацій  із  землеустрою  щодо  поділу
земельних ділянок комунально ї 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 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 О.А., 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 О.А., 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 О.А., 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 О.А., 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»
Доповідач:Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
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 О.І.)
Доповідач:Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
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) 
Доповідач:Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
27.Про  відмову  у  надані  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

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 та 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 О.А., 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 селищної ради

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.  Депутати
селищної  ради  отримали   проєкт  рішення  з  відповідними   додатками.
Головний бухгалтер  детально розповіла депутатам про дохідну та видаткову
частину бюджету. Запитань у депутатів не  було.
     Депутати підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів для прийняття відповідного рішення.
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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  доповів,  що
зведений кошторисний розрахунок складає-31440 грн.  Запропонував проєкт
рішення
Запитань, зауважень не надходило.
       Члени комісії підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів для прийняття відповідного рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 2 додається

ІІІ. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження зведеного кошторисного розрахунку
вартості  об’єкта  будівництва  (  Поточний  ремонт  коридору   в
дошкільному навчальному закладі « Вишенька» в с.Горохівка Вітовського
району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський  С.В.,  начальник  відділу  ЖКГ  доповів,  що
зведений кошторисний розрахунок складає-25266 грн. Запропонувала проект
рішення. Запитань, зауважень, заперечень не надходило.
 Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії для прийняття відповідного рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 3 додається



ІV. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної
ради на 2020 рік
Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.,  начальник  відділу  фінансів  селищної  ради
довела до відома депутатів інформацію  щодо внесення змін до бюджету .
Воскресенської  селищної  ради  на  2020  рік.  Депутати  отримали  проєкти
рішень з відповідними додатками.
В обговоренні даного питання взяли участь:
Лупол О.М., депутат від виборчого округу №24 поцікавився цифрами щодо
ремонту ганків у Пересадівській ЗОШ.
Черновол В.І., депутат від виборчого округу № 14 задала запитання голові
постійної  комісії  з  питань регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,
приватизації та власності Трофіменко Н.І,а саме:
- Чому забрали кошти заплановані на виконання « Громадського бюджету»?

Як пояснювати  це населенню.
- Чому забрали кошти із підгузків для хворих людей на придбання меблів

для АЗПСМ смт Воскресенське?
Трофіменко  Н.І.,  голова  постійної комісії  сказала  про  те,  що  по  цим
питанням  вона   нічого  не  знає,  ніяких  документів  з  даного  питання  не
підписувала.
Крижановська В.В.,  депутат  від  виборчого  округу  № 26  висловила свою
думку про те, що якщо бюджетна комісія не збиралася, питання до сесії не
обговорювалися- до порядку денного включати не можна.
Шаповалов О.М.,  селищний голова пояснив,  що на сьогоднішній день по
селищній  радійде  невиконання  бюджету.  На  01.06.2020  бюджет  селищної
ради вирівнюється.  Від  громадського бюджету ніхто не відмовляється,  але
зараз не вистачає коштів .Ми будемо повторно звертатися до «громадського
бюджету»
Крижановська В.В. поцікавилася питанням чи є економія коштів по ДНЗ та
школам за період карантину? Яка була оплата праці робітників.
На дане питання відповіла Черновол Г.С., начальник відділу ОКМС?
Горюшкін О.М., депутат від виборчого округу №3поцікавився питання чи не
були звільнені працівники?
Черновол Г.С. сказала, що всі працюють, звільнень не було.
Шаповалов  О.М.  дав  доручення  Черновол  Г.С.  на  наступну  сесію
підготувати  інформацію  щодо  наявності  чи  відсутності  економії  коштів
бюджету.
На  що  Ганна  Степанівна  сказала,  що  ця  вся  інформація  є  в  економістів
селищної ради.
Черновол В.І.  наголосила на тому,  що кошти до «громадського бюджету»
повинні бути повернуті.
Шаповалов О.М. сказав про те, що в подальшому будуть проводитися окремі
засідання комісій.
Щодо виділення коштів на погашення заборгованості по тарифам:



Радченко А.М, директор ЖКП « Калина» пояснив причину заборгованості,
яка утворилася за 2019 і І квартал 2020 року, а саме:
- підвищення ціни на е/енергію;
- збільшення розміру мінімальної з/плати;
- тарифні ставки по податкам збільшилися;
- низькі тарифи по с. Пересадівка-10 грн.80 коп нижче економічно 

обгрунтованого. Зараз ведуться прорахунки по новим тарифам.
- Лисак М.М., депутат від  виборчого округ №23 вніс пропозицію щодо

виділення  коштів  для  погашення  заборгованості   та  запропонував
терміново  підготувати  документи щодо  перерахунку   та  затвердження
нових тарифів.
Шаповалов  О.М.  доручив  директору  ЖКП  «  Калина»  та  директору
Воскресенського  ККП  на  наступну  сесію  надати  план  соціально-
економічного розвитку підприємства.

   Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії для прийняття відповідного рішення
Проведено голосування.
Пісумки голосуванн:
за-16
проти -0
утрималися -1( Крижановська В.)

     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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  запропонувала зміни, які
пропонується внести до заходів на 2020 рік та до програм Воскресенської
селищної ради. Заперечень, доповнень не надходило.
    Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття відповідного 
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 5 додається
                             

VІ. СЛУХАЛИ:   Про продовження оренди майна комунальної власності
(АЗПСМ с.Калинівка- Менько О.М.)
Доповідач: Сакун О.В., начальник юридичного відділу. Ознайомила із 
поданою заявою Менько Ольги Миколаївни. Заперечень, доповнень не 
надходило.
    Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття відповідного 
рішення



     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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  комітет
доповіла про те, що пропонується доповнити перелік адмінпослуг, які будуть
надаватися через відділ «ЦНАП». Заперечень, доповнень не надходило.
    Члени комісії  підтримали проект рішення та запропонували винести на 
розгляд  депутатів на сесії селищної ради для прийняття відповідного 
рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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. Запропонував проєкт
рішення.     Члени  комісії   підтримали  проект  рішення  та  запропонували
винести  на  розгляд   депутатів  на  сесії  селищної  ради  для  прийняття
відповідного рішення
     ВИРІШИЛИ:   висновок № 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. Запропонував проєкт       
рішення. Зауважень, заперечень не надходило. Запропонували винести        
питання для розгляду на сесію селищної ради.

         ВИРІШИЛИ: висновок № 9 додається

Депутат Безбожний Л.М. зауважив про те, що необхідно відновити вуличне 
освітлення по вул. Колгоспна та Горького в смт Воскресенське.

  Х СЛУХАЛИ: 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 запропонував проєкт 
рішення. Депутати підтримали його та запропонували винести на розгляд 
селищної ради .

          ВИРІШИЛИ: висновок №10 додається



   ХІ СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
будівництва                         ( Будівництво артезіанської свердловини в смт 
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ запропонував проєкт 
рішення. Заперечень, зауважень не надходило. Депутати підтримали проєкт та 
запропонували винести на розгляд селищної ради .

          ВИРІШИЛИ: висновок №11 додається

  ХІІ СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
будівництва                         ( Будівництво артезіанської свердловини в с. 
Калинівка в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ запропонував проєкт 
рішення. Зауважень, пропозицій не надходило. Депутати підтримали проєкт та
запропонували винести на розгляд селищної ради .

          ВИРІШИЛИ: висновок №12 додається
                             

ХІІІ СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на реалізацію продуктів харчування 
по закладам освіти Воскресенської селищної ради
Доповідач: Черновол Г.С, начальник відділу ОКМС пояснила депутатам, що  в
зв’язку з карантином , по закладах освіти залишилися залишки продуктів 
харчування. З метою раціонального їх використання просила у депутатів 
дозволу на  реалізацію по договорам купівлі- продажу. Реалізацією будуть 
займатися установи. Кошти, які надійдуть від їх реалізації надійдуть до 
бюджету відділу освіти.
В обговоренні даного питання прийняли участь депутати Крижановська В.В., 
Черновол В.І, Затварницька Т.К.
Обговоривши дане питання депутати вирішили винести дане питання на сесію
селищної ради для прийняття рішення.

          ВИРІШИЛИ: висновок №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 освіти, культури, молоді та 
спорту ознайомила із актом  огляду товарно- матеріальних цінностей установ 
підпорядкованих відділу ОКМС, що знаходяться в неробочому стані через що 
не підлягають в подальшому використанню. Зауважень, заперечень не 
надходило. Запропонувала проєкт рішення.
Депутати прийняти рішення винести питання на розгляд сесії селищної ради

          ВИРІШИЛИ: висновок №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(  виробництва  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. Зауважень, заперечень не надходило. Депутати
прийняти рішення винести питання на розгляд сесії селищної ради

          ВИРІШИЛИ: висновок №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 ознайомила
із поданими заявами ТОВ « Кворум» та Скакуша В.О.,запропонувала проєкт 
рішення. Зауважень, заперечень не надходило. Депутати прийняти рішення 
винести питання на розгляд сесії селищної ради.

          ВИРІШИЛИ: висновок №16 додається

ХVІІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розроблення  проєкту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  зміні  цільового
призначення ( 24,9686 с.Пересадівка)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин доповіла 
присутнім про місцезнаходження земельної ділянки- це село Пересадівка, за 
будівельною бригадою для випасання худоби. Зауважень, заперечень не 
надходило. Депутати прийняли рішення винести питання на розгляд сесії 
селищної ради    
      ВИРІШИЛИ: висновок №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 ознайомила
із поданими документами Корчак ОЛ. Зауважень, заперечень не надходило. 
Депутати прийняти рішення винести питання на розгляд сесії селищної ради    
      ВИРІШИЛИ: висновок №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 пояснила, 
що це земельна ділянка під дачним будинком, яка розташована в СТ « Сонячна
Поляна-2» на території Воскресенської селищної ради, за межами населеного 
пнкту. Запитань,зауважень, заперечень не надходило. Депутати прийняти 
рішення винести питання на розгляд сесії селищної ради    



      ВИРІШИЛИ: висновок №19 додається

ХХ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  інвентаризації  земель  сільськогосподарського
призначення  за  адресою:  Миколаївська  обл,  Вітовський  район,  смт
Воскресенське, вул Дорожна,1.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних ознайомила із заявою
гр. Васильєвої М.Г, власниці нерухомого об’єкта, який розміщений на цій 
земельній ділянці
      ВИРІШИЛИ: висновок №20 додається

Перед початком розгляду даного питання депутат від виборчого округу         
№ 12 Антинескул В.М., самостійно публічно оголосив про конфлікт інтересів

ХХІ СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва
( Антинескул С.І.,Антинескул В.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин доповіла 
присутнім про місцезнаходження земельної ділянки- це село Пересадівка, за 
будівельною бригадою для випасання худоби. Зауважень, заперечень не 
надходило. Депутати прийняти рішення винести питання на розгляд сесії 
селищної ради    
      ВИРІШИЛИ: висновок №21 додається

ХХІІ  СЛУХАЛИ:  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 О.А., начальник відділу земельних відносин довела до
відома  депутатів  проєкт  рішення  щодо  затвердження  проєкту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального
садівництва  та  передачу  земельної  ділянки  у  власність  Демченко  В.І.  по
вул.Будівельників, 2 в смт Воскресенське
      ВИРІШИЛИ: висновок №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 та теплової
енергії

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин ознайомила
з переліком земельних ділянок, на які пропонується надати дозвіл на розробку
технічної документації з нормативної грошової оцінки ( всього 6 ділянок під
ТП ).



Запитань, зауважень не надходило. Депутати запропонували винести питання
для розгляду на сесію.
      ВИРІШИЛИ: висновок №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”

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин повідомила,
що  у  зв’язку  із  технічними  помилками  при  складанні  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”  необхідно  розглянути  питання
щодо  внесення  відповідних  змін.  Земельна  ділянка  розташована  в  смт
Воскресенське по вул.Піщана, 11/1 – Горін Д.Ю.
Депутати запропонували винести питання на розгляд сесії.
      ВИРІШИЛИ: висновок №24 додається

ХХV СЛУХАЛИ:  Про  виправлення  технічної  описки  в  додатку  №2  до
рішення  №9  4-ої  сесії  6-го  скликання  від  17.07.2014  року  “  Про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  складання
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  відносин
запропонувала  прийняти  рішення  щодо  виправлення  технічної  описки  в
додатку до рішення №9 4-ої сесії 6-го скликання від 17.07.2014 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.»  Запропонувала  проєкт  рішення.  Запитань,
зауважень не надходило.
Депутати прийняли рішення винести питання на розгляд сесії.
ВИРІШИЛИ : висновок № 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 земельни відносин ознайомила
депутатів із  заявою настоятеля Релігійної громади Української православної
церкви  св.Михайла в с.Пересадівка від  25.05.2020 року про надання дозволу



на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення ) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості), що перебуває у
неї  у  постійному  користуванні  на  підставі  державного  акту  на  право
постійного користування землею ( для розміщення церкви).
Заперечень, зауважень, пропозицій не надходило.
Начальник відділу земельних відносин запропонувала проєкт рішення.
Депутати  підтримали  запропонований  проєкт  та  вирішили  винести  дане
питання на сесію для прийняття рішення.
      ВИРІШИЛИ: висновок №26 додається

ХХVІІ  СЛУХАЛИ:  Про відмову  у  надання  дозволу  на  розробку  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства( Данилевич М.М.)
Доповідач: Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних   відносин
ознайомила із  заявою та поданим пакетом документів  Данилевича Миколи
Вікторовича та пояснила, що  бажана земельна ділянка перебуває у постійному
користуванні  Данилевич  Наталі  Миколаївни,  відповідно  до  акту  постійного
користування землею.
Відповідно до статі 118 Земельного кодексу України до клопотання додаються
графічні матеріали, на  яких зазначено бажане місце розташування земельної
ділянки, погодження землекористувача (у разі  вилучення земельної ділянки,
що  перебуває  у  користуванні  інших  осіб).Цих  вимог  гр.  Данилевич  М.М.
дотримано не було.
Начальник відділу земельних відносин запропонувала проєкт рішення щодо
відмови у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення ОСГ.
Депутати  підтримали  запропонований  проєкт  та  вирішили  винести  дане
питання на сесію для прийняття рішення.
      ВИРІШИЛИ: висновок №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   ознайомила  із
заявою та поданими документами Демчука Олексія Михайловича та пояснила,
що  , яка розташована в смт Воскресенське по вул. Зоряна 1Г/1  вже перебуває
у  приватній власності фізичної особи
Начальник відділу земельних відносин запропонувала проєкт рішення щодо
відмови у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд.



Депутати  підтримали  запропонований  проєкт  та  вирішили  винести  дане
питання на сесію для прийняття рішення.
      ВИРІШИЛИ: висновок №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 ознайомила
із  заявою  та  поданими  документами  Полянської  Наталі  Миколаївни   та
пояснила,  що   бажана  земельна  ділянка,  кадастровий  номер
4823355300:07:021:0003,  площею  0,1500  га  ,яка  розташована  в  смт
Воскресенське  по вул.  Шевченка,140  вже  перебуває  у   приватній  власності
фізичної особи
Начальник відділу земельних відносин запропонувала проєкт рішення щодо
відмови у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд.
Депутати  підтримали  запропонований  проєкт  та  вирішили  винести  дане
питання на сесію для прийняття рішення.
      ВИРІШИЛИ: висновок №29 додається

ХХХ  СЛУХАЛИ:  Про  відмову  у  надання  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
ознайомила  із  заявою  та  поданими  документами  Полянського  Павла
Миколайовича та пояснила, що  бажана земельна ділянка, кадастровий номер
4823355300:07:005:0022,  площею  0,1500  га,  яка  розташована  в  смт
Воскресенське по вул. Шевченка,135  вже перебуває у  приватній власності
фізичної особи.
Начальник відділу земельних відносин запропонувала проєкт рішення щодо
відмови у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд Полянському П.М..
Депутати  підтримали  запропонований  проєкт  та  вирішили  винести  дане
питання на сесію для прийняття рішення.
      ВИРІШИЛИ: висновок №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
ознайомила  із  листом  Державної  служби  геології  та  надр  України  щодо
розгляду  питання  про  надання  погодження  ТОВ  «  Калинівський  пісчаний
кар’єр» на отримання спеціального дозволу на користування надрами. Додала,
що цільове призначення цієї земельної ділянки не відповідає виду діяльності
ТОВ « Калинівський пісчаний кар’єр»
ВИСТУПИЛИ: Черновол  В.І.,  депутат  від  виборчого  округу  №14,  голова
постійної комісії з питань житлово- комунального господарства та комунальної
власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та
охорони  природи  висловила  свою думку  про  те,  що  не  враховані  інтереси
мешканців села Калинівка, тобто не проведено громадські слухання. Питання
дуже важливе,  перерито буде 130 га  землі,  це  буде «мертва» річка  і  багато
інших негативних наслідків для громади населеного пункту.
Лінінська О.А. запропонувала проєкт рішення
Депутати  підтримали  запропонований  проєкт  та  вирішили  винести  дане
питання на сесію для прийняття рішення.
      ВИРІШИЛИ: висновок №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  та  споруд
(  Нестер Я.М,Павлішин ВІ.,  Маліченко  К.Ю,  Грабовський О.І.,  Ященко
Г.М., Вербицька Л.М. )
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин ознайомила
із заявами та поданими документами громадян : Нестер Я.М, Павлішин В.І.,
Маліченко  К.Ю, Грабовський О.І., Ященко Г.М., Вербицька Л.М. Документи
подані в повному обсязі. Запропонувала проєкт рішення.
Депутати  підтримали  запропонований  проєкт  та  вирішили  винести  дане
питання на сесію для прийняття рішення.
      ВИРІШИЛИ: висновок №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 ознайомила
із заявою га Безсонової Марії Луківни щодо надання їй земельної ділянки для
ведення  ОСГ.  Оксана  Анатоліївна  пояснила,  що  бажана  земельна  ділянка
увійшла до складу земель, що перебували на праві колективної власності АТЗТ
« Родіна»(  земельний пай № 238),  тому надати дозвіл на розробку проєкту



землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства,неможливо.  Запропонувала  проєкт
рішення.
Депутати  підтримали  запропонований  проєкт  та  вирішили  винести  дане
питання на сесію для прийняття рішення.
      ВИРІШИЛИ: висновок №33 додається

ХХХІV СЛУХАЛИ:  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 ознайомила
із  заявою  га  Могилевич  Ольги  Володимирівни  щодо  надання  їй  земельної
ділянки для ведення ОСГ. Оксана Анатоліївна пояснила, що бажана земельна
ділянка  увійшла  до  складу  земель,  що  перебували  на  праві  колективної
власності АТЗТ            « Родіна»( земельний пай № 491), тому надати дозвіл на
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства, неможливо.Запропонувала
проєкт рішення.
Депутати  підтримали  запропонований  проєкт  та  вирішили  винести  дане
питання на сесію для прийняття рішення.
      ВИРІШИЛИ: висновок №34 додається

ХХХV СЛУХАЛИ:  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 О.А., начальник відділу земельних відносин ознайомила
із заявою га Могилевича Олексія Олексійовича щодо надання йому земельної
ділянки для ведення ОСГ. Оксана Анатоліївна пояснила, що бажана земельна
ділянка  увійшла  до  складу  земель,  що  перебували  на  праві  колективної
власності  АТЗТ   « Родіна»(  земельний пай № 240),  тому надати дозвіл на
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства, неможливо .Запропонувала
проєкт рішення.
Депутати  підтримали  запропонований  проєкт  та  вирішили  винести  дане
питання на сесію для прийняття рішення.
      ВИРІШИЛИ: висновок №35 додається

ХХХVІ  СЛУХАЛИ:  Про внесення  змін  до  складу  виконавчого  комітету
Воскресенської селищної ради
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради повідомила про те, що від
члена виконкому селищної ради КУХТИК Любов Григорівни  надійшла усна
заява- прохання про виключення її зі складу виконавчого комітету селищної
ради в зв’язку з сімейними обставинами. Запропонувала проєкт рішення



Депутати  підтримали  запропонований  проєкт  та  вирішили  винести  дане
питання на сесію для прийняття рішення.
      ВИРІШИЛИ: висновок №36 додається

ХХХVІІ СЛУХАЛИ: Про скасування рішення сесії Воскресенської селищної
рад від 04.10.2019 року №19 « Про передачу частини приміщень нерухомого
майна  комунальної власності»
Доповідач: Сакун  О.В.,  начальник  юридичного  відділу  селищної  ради
нагадала депутатам про те, що рішенням  селищної ради №19 від 04.10.2020 р
« Про передачу частини приміщень нерухомого майна  комунальної власності»
було  передано  частину  нерухомого  майна  АЗПСМ  с.Пересадівка.  Орендар
відмовився від цієї оренди. Запропонувала проект рішення
Заперечень,  зауважень  не  надходило.  Депутати  підтримали  запропонований
проєкт та вирішили винести дане питання на сесію для прийняття рішення.
      ВИРІШИЛИ: висновок №37 додається

 Головуючий        ( підпис)                              Наталія ТРОФІМЕНКО

Секретар                 ( підпис)                            Людмила МЕЛЬНИК


