
                                         
Перелік

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

11 вересня 2020 року
 № 
п/п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

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

№ 1
11.09.2020

2 Про списання безнадійної заборгованості  
ліквідованого банку « Україна»

№2
11.09.2020

3 Про перерахунок  залишку коштів що втратили своє
цільове призначення

№3
11.09.2020

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

№4
11.09.2020

5 Про  затвердження  Бюджетного  регламенту
Воскресенської селищної ради

№5
11.09.2020

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

№6
11.09.2020

7 Про  обрання  заступника  селищного  голови
Воскресенської селищної ради 8 скликання

№7
11.09.2020

8 Про  затвердження  Переліку  першого  типу  та
Переліку  другого  типу  об’єктів  комунальної
власності Воскресенської селищної ради

№8
11.09.2020

9 Про затвердження звіту з проведення моніторингу
виконання  Плану  реалізації  «Стратегії  розвитку
Воскресенської об’єднаної територіальної громади
на 2019-2021 р.р.» за 2019 рік

№9
11.09.2020

10 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

№10
11.09.2020

11 Про  затвердження  Положення  про  встановлення
розміру плати за навчання у Калинівській дитячій
музичній школі( школі естетичного виховання).

№11
11.09.2020

12 Про  затвердження  Положення  про  конкурс  на №12



посаду  директора  закладу  загальної  середньої
освіти  Воскресенської  селищної  ради  у  новій
редакції

11.09.2020

13 Про  внесення  змін  до  штатного  розпису  та
затвердження  граничної  чисельності  працівників
управління  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської селищної ради

№13
11.09.2020

14 Про затвердження структури і  штатної  численості
апарату селищної ради та її виконавчих органів.

№14
11.09.2020

15 Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  інвентаризації  земельної
ділянки  сільськогосподарського  призначення  за
межами смт Воскресенське

№15
11.09.2020

16 Про  надання  дозволу  на  розробку  проєкту
землеустрою  щодо  встановлення(  зміни)  меж
адмінстративно  територіальних  утворень  села
Калинівка  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського району Миколаївської області

№16
11.09.2020

17 Про   надання  дозволу  на  розробку  проєкту
землеустрою  щодо  встановлення(  зміни)  меж
адміністративно  територіальних  утворень  села
Пересадівка  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського району Миколаївської області

№17
11.09.2020

18 Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення  індивідуального  садівництва  у  власність
( Богомолова М.М. СТ «Сонячна поляна-2»)

№18
11.09.2020

19 Про   погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення  особистого  селянського  господарства  у
власність( Белевят К.М.)

№19
11.09.2020

20 Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення  особистого  селянського  господарства  у
власність ( Бондарь О.М.)

№20
11.09.2020

21 Про погодження передачі земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства у 
власність ( Марценюк Л.М.)

№21
11.09.2020

22 Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення  індивідуального  садівництва  у  власність
( Хробор Ю.Е.)

№22
11.09.2020

23 Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення
індивідуального садівництва у власність ( Пакула О.А.)

№23
11.09.2020



24 Про затвердження  проєкту  землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  для  будівництва  та
обслуговування будівель торгівлі гр. Булкіну С.С.

№24
11.09.2020

25 Про затвердження  проєкту  землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  для  продажу  права
оренди на земельних торгах (4823355300:05:000:0248)

№25
11.09.2020

26 Про затвердження  проєкту  землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  для  продажу  права
оренди на земельних торгах (4823355300:05:000:0249)

№26
11.09.2020

27 Про затвердження  проєкту  землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  для  продажу  права
оренди на земельних торгах (4823355300:05:000:0250)

№27
11.09.2020

28 Про  затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  для  продажу  права
оренди на земельних торгах (4823355300:05:000:0251)

№28
11.09.2020

29 Про затвердження  проєкту  землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  для  продажу  права
оренди на земельних торгах (4823355300:05:000:0252)

№29
11.09.2020

30 Про  затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  для  продажу  права
оренди на земельних торгах (4823355300:05:000:0253)

№30
11.09.2020

31 Про проведення земельних торгів у формі аукціону
(4823355300:05:000:0248)

№31
11.09.2020

32 Про проведення земельних торгів у формі аукціону
(4823355300:05:000:0249)

№32
11.09.2020

33 Про проведення земельних торгів у формі аукціону
(4823355300:05:000:0250)

№33
11.09.2020

34 Про проведення земельних торгів у формі аукціону
(4823355300:05:000:0251)

№34
11.09.2020

35 Про проведення земельних торгів у формі аукціону
(4823355300:05:000:0252)

№35
11.09.2020

36 Про проведення земельних торгів у формі аукціону
(4823355300:05:000:0253)

№36
11.09.2020

37 Про затвердження  технічних документацій із землеустрою
щодо поділу земельних ділянок комунальної  власності  та

№37
11.09.2020



передачі їх в оренду( Скакуш В.О. та ТОВ « Кворум»)
38 Про затвердження  технічних документацій із землеустрою

щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в
натурі ( на місцевості) гр. Кургану П.А. та Корчак О.Л.

№38
11.09.2020

39 Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою
щодо встановлення( відновлення)меж земельної ділянки в
натурі  (  на  місцевості)  з  метою  передачі  в  оренду  ТОВ
« Україна –КОМБІКОРМ»

№39
11.09.2020

40 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  (  Проценко  Т.М.,
Гриньків  М.І.,  Зехова  О.Г.,  Лада  Н.Г.,   Бєлєвят  О.Ю,
Загинайченко Т.П., Орловський Є.М.)

№40
11.09.2020

41 Про   надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на
місцевості) громадянці України Шеремета Л.М.

№41
11.09.2020

42 Про надання дозволу на розроблення документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної 
власності(Безбожний Л.М., Шкуренко В.Є,                             
Скакуш В.О., Челак М.М. та ПП « Техно»)

№42
11.09.2020

43 Про   надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на
місцевості) ЖКП « Калина»

№43
11.09.2020

44 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на
місцевості) ТОВ « КОМПТИЦЕПРОМ»

№44
11.09.2020

45 Про  надання  дозволу  на  розробку  проєкту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель  і споруд ( Федорова С.А.)

№45
11.09.2020

46 Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розробку  проєкту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства
(  Апостолова  С.І.,  Куценко  Т.В.,Апостолов  В.В.,
Арістова Н.В.)

№46
11.09.2020

47 Про  надання  дозволу  на  розробку  проєктів  землеустрою №47



щодо  відведення  земельних  ділянок  з  метою  передачі  в
оренду( АТ « Миколаївобленерго»)

11.09.2020

48 Про  надання  дозволу  на  розробку  проєкту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  в  користування  на
умовах оренди ( ТОВ « Клівер»)

№48
11.09.2020

49 Про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі гр. Вакар В.К.

№49
11.09.2020

50 Про  затвердження  проєкту  будівництва  (  Капітальний
ремонт  харчоблоку  в  Калинівському  ДНЗ  «  Сонечко»  по
вул.  Свободи,109  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області)

№50
11.09.2020

51 Про  затвердження  проєкту  будівництва  (  Капітальний
ремонт  харчоблоку  в  Воскресенській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  по  вул.  Горького,66  в  смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області)

№51
11.09.2020

52 Про  затвердження  проєкту  будівництва  (  Капітальний
ремонт  харчоблоку  в  Пересадівській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Воскресенської  селищної  ради  по  вул.  Шевченко,160  в
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області)

№52
11.09.2020

Секретар селищної ради                            Тетяна БІЛОЗОР

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

П Р О Т О К О Л

11 вересня  2020 року № 46              ХLVІ  сесія  селищної ради
смт Воскресенське                           восьмого скликання   
                                                                         
                                              Місце проведення- велика зала Будинку культури

                                                                                   початок засідання-14.30
закінчення засідання-16.00



   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 15( список присутніх додається)
   Відсутні – 11

Запрошені:
- Лінінська О.А.-начальник відділу земельних відносин
- Белев’ят Ю.І.-начальник відділу фінансів .
- Кузьмін В.С.- в.о.старости с.Калинівка .
- Бєгліца І.Ф.-в.о старости с.Пересадівка
- Белев’ят Ю.І.,начальник відділу фінансів
- Черненко Н.Й, головний бухгалтер селищної ради
- Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер

Головуючий:

 секретар Воскресенської селищної ради Білозор Тетяна Петрівна

       Відповідно до пункту 11,12 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.

   Секретар Воскресенської селищної ради Білозор Тетяна Петрівна вносить

пропозицію  про  відкриття  сорок  шостої   сесії  селищної  ради  восьмого

скликання.

                / Лунає Державний Гімн України/

Виступила  секретар  селищної  ради   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 ХLVІ 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 -15, проти -0, утрималися-0.

До  порядку  денного  включено такі  питання:     
                                                                  
  1.Про  затвердження  звіту  про  виконання  селищного   бюджету
Воскресенської селищної ради за І півріччя 2020 року
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради
2.Про списання безнадійної заборгованості ліквідованого банку « Україна»
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради
3. Про перерахунок залишку коштів, що втратили своє цільове призначення
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради
 4.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2020 рік
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів.
5.  Про  затвердження  Бюджетного  регламенту  Воскресенської  селищної
ради
Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів
6.Про  внесення  змін  і  доповнень  до  заходів  на  2020  рік  та  до  програм
Воскресенської селищної ради
Доповідач: Бурлака Л.М., спеціаліст- бухгалтер
7.Про обрання заступника селищного голови Воскресенської селищної ради 8
скликання
Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова
8.Про  затвердження  Переліку  першого  типу  та  Переліку  другого  типу
об’єктів комунальної власності Воскресенської селищної ради
Доповідач: Мельник Л.Є., спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку селищної ради
9.Про  затвердження  звіту  з  проведення  моніторингу  виконання  Плану
реалізації « Стратегії розвитку Воскресенської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2021 р.р.» за 2019 рік
Доповідач:  Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку
10.Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, що надаються
через  відділ  «  Центр  надання  адміністративних  послуг»  виконавчого
комітету  Воскресенської  селищної  ради  та  відділених  робочих  місцях  в
старостатах селищної ради
Доповідач:  Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради
11.Про  затвердження  Положення  про  встановлення  розміру  плати  за
навчання  у  Калинівській  дитячій  музичній  школі(  школі  естетичного
виховання)
Доповідач: Штоппель Л.О., в.о. начальника відділу ОКМС
12.Про затвердження Положення про конкурс на посаду директора закладу
загальної середньої освіти Воскресенської селищної ради у новій редакції
Доповідач: Штоппель Л.О., в.о. начальника відділу ОКМС



13.Про  внесення  змін  до  штатного  розпису  та  затвердження  граничної
чисельності  працівників  управління  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської селищної ради
Доповідач: Штопппель Л.О., в.о. начальника відділу ОКМС
14.Про затвердження структури і штатної численості апарату селищної
ради та її виконавчих органів
Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної
ради
15.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
інвентаризації  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
16.Про  надання  дозволу  на  розробку  проєкту  землеустрою  щодо
встановлення  (  зміни)  меж  адміністративно   територіальних   утворень
села  Калинівка  Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району
Миколаївської області
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
17.Про  надання  дозволу  на  розробку  проєкту  землеустрою  щодо
встановлення ( зміни) меж адміністративно територіальних утворень села
Пересадівка Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської
області
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
18.Про погодження передачі земельної ділянки для ведення індивідуального
садівництва у власність ( Богомолова М.М., СТ « Сонячна поляна-2»)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
19.Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення  особистого
селянського господарства у власність ( Белевят К.М.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
20.Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення  особистого
селянського господарства у власність ( Бондарь О.М.)
Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
21  Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення  особистого
селянського господарства у власність ( Марценюк Л).

Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин
22.Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для  ведення  особистого
селянського господарства у власність( Хробор Ю.Е.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
23.Про  погодження передачі земельної ділянки для ведення індивідуального
садівництва у власність ( Пакула О.А.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відноси
24.Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  в  оренду  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі
гр. Булкіну С.С.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин



25.Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  для
продажу права оренди на земельних торгах ( 4823355300:05:000:0248)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник   відділу земельних відносин
26.Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  для
продажу права оренди на земельних торгах ( 4823355300:05:000:0249)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник  відділу земельних відносин
27.Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  для
продажу права оренди на земельних торгах ( 4823355300:05:000:0250)
Доповідач:  Лінінська О.А., начальник   відділу земельних відносин
28.Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  для
продажу права оренди на земельних торгах ( 4823355300:05:000:0251)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник  відділу земельних відносин
29. Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  для
продажу права оренди на земельних торгах ( 4823355300:05:000:0252)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник   відділу земельних відносин
30. Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  для
продажу права оренди на земельних торгах ( 4823355300:05:000:0253)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник   відділу земельних відносин
31.Про проведення земельних торгів у формі аукціону
            ( 4823355300:05:000:0248)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник   відділу земельних відносин
32.Про проведення земельних торгів у формі аукціону
            ( 4823355300:05:000:0249)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник  відділу земельних відносин
33.Про проведення земельних торгів у формі аукціону
            ( 4823355300:05:000:0250)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник   відділу земельних відносин

34.Про проведення земельних торгів у формі аукціону
            ( 4823355300:05:000:0251)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник  земельного відділу
35.Про проведення земельних торгів у формі аукціону
            ( 4823355300:05:000:0252)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник  земельного відділу
36. Про проведення земельних торгів у формі аукціону
            ( 4823355300:05:000:0253)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник  земельного відділу



37.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо поділу
земельних ділянок комунальної власності та передачі їх в оренду ( Скакуш
В.О. та ТОВ « Кворум»)
Доповідач:  Лінінська О.А., начальник земельного відділу
38.Про  затвердження  технічних  документацій  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)
гр. Кургану П.А. та Корчак О.Л.
Доповідач: Лінінська О.А, начальник земельного відділу
39.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з
метою передачі в оренду ТОВ « Україна- КОМБІКОРМ»
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
40.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(  Проценко  Т.М.,  Гриньків  М.І.,
Зехова О.Г., Лада Н.Г,. Бєлєвят О.Ю., Загинайченко  Т.П., Орловський Є.М.)
 Доповідач: Лінінська О.А.,  начальник відділу земельних відносин
41.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  (  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі (на місцевості) громадянці України Шеремета Л.М.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник  відділу земельних відносин
42.Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо
інвентаризації  земель комунальної  власності (  Безбожний Л.М.,  Шкуренко
В.Є, Скакуш В.О.,Челак М.М. та ПП « Техно»)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
43.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  (  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі( на місцевості) ЖКП « Калина»
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
44.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної   документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж   земельної  ділянки  в
натурі ( на місцевості) ТОВ « КОРМПТИЦЕПРОМ»
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
45.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд .( Федорова С.А.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
46.Про відмову у наданні  дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства ( Апостолова С.І., Куценко Т.В., Апостолов В.В.,Арістова Н.В.)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
47.Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок з метою передачі в оренду ( АТ « Миколаївобленерго»)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин



48.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в користування на умовах оренди ( ТОВ « Клівер»)
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
49.Про  передачу  в  оренду  земельної  ділянки  для  будівництва  та
обслуговування  будівель торгівлі гр. Вакар В.К.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин
50.Про  затвердження  проєкту  будівництва(  Капітальний  ремонт
харчоблоку  в  Калинівському  ДНЗ  «  Сонечко»  по  вул.  Свободи,109  в  с.
Калинівка Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку
51.Про  затвердження  проєкту  будівництва  (  Капітальний  ремонт
харчоблоку  в  Воскресенській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Воскресенської  селищної
ради  по  вул.  Горького,66  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області)
Доповідач: Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку
52.Про  затвердження  проєкту  будівництва(  Капітальний  ремонт
харчоблоку  в  Пересадівській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Воскресенської  селищної
ради  по  вул.  Шевченко,160  в  с.  Пересадівка   Вітовського  району
Миколаївської області
Доповідач: Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку

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

Доповідач:  Черненко Н.Й,  головний бухгалтер селищної  ради  доповіла
депутатам,  що  питання  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних
комісій. Депутати мали змогу ознайомитися із проєктом звіту  на офіційному
сайті селищної ради та отримали роздруківку матеріалів разом із проєктом
рішення. Враховуючи рекомендації та пропозиції депутатів селищної ради,

                                  проведено  відкрите поіменне голосування

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

ІІ.  СЛУХАЛИ:  Про  списання  безнадійної  заборгованості  ліквідованого
банку « Україна»
Доповідач: Черненко Н.Й.,  головний бухгалтер селищної  ради  нагадала
про  те,  що  проєкт  даного  питання  розглядався  на  спільному  засіданні
постійних  комісій.  Зачитала  проєкт  рішення.  Зауважень,  пропозицій,
доповнень не надходило.
                                Проведено  відкрите поіменне голосування.



                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  Про перерахунок  залишку  коштів,  що  втратили  своє
цільове призначення.
Доповідач:  Черненко Н.Й, головний бухгалтер селищної  ради .Питання
обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Запитань,
зауважень, пропозицій не надходило.Запропонувала проєкт рішення
                                  Проведено відкрите поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається

ІV. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної
ради на 2020 рік
Доповідач:  Белев’ят   Ю.І.  начальник  відділу  фінансів нагадала,  що
проєкт рішення був запропонований депутатам для обговорення на спільному
засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.  Зауважень,  пропозицій  не
надходило.  Запропонувала  проєкт  рішення.  Враховуючи  результати
обговорення, проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається

V.  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  Бюджетного  регламенту
Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Белев’ят  Ю.І.,  начальник  відділу  фінансів.  Проєкт
Бюджетного  регламенту  Воскресенської  селищної  ради  обговорювався  на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Зауважень, доповнень,
пропозицій не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається

VІ. 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,  яка
наголосила на тому, що проєкт рішення щодо внесення змін і доповнень до
заходів  на  2020  рік  та  до  програм  Воскресенської  селищної  ради
обговорювався  депутатами  на  спільному  засіданні  постійних  комісій
селищної ради. Зауважень, пропозицій не надходило.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається

VІІ.  СЛУХАЛИ:   Про  обрання  заступника  селищного  голови
Воскресенської селищної ради
Доповідач:  Шаповалов О.М, селищний голова  зазначив, що на спільному
засіданні  постійних  комісій  селищної  ради  ним  було  запропоновано



кандидатуру  на  посаду  заступника  селищного  голови  Яськіва  Юрія
Богдановича. Запитань, заперечень, зауважень не надходило
                                 Проведено  відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається

VІІІ СЛУХАЛИ:  Про затвердження Переліку першого типу та Переліку
другого  типу  об’єктів  комунальної  власності  Воскресенської  селищної
ради
Доповідач:  Мельник  Л.Є,  спеціаліст  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально-  економічного  розвитку наголосила,  що  проєкт  Переліку
першого  типу  та  Переліку  другого  типу  об’єктів  комунальної  власності
Воскресенської селищної ради розглядався на спільному засіданні постійних
комісій селищної ради. Заперечень, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 8 додається

ІХ  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звіту  з  проведення  моніторингу
виконання  Плану   реалізації  «  Стратегії  розвитку  Воскресенської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 р.р.» за 2019 рік
Доповідач:  Мельник  Л.Є,  спеціаліст  відділу  ЖКГ  внесла  пропозицію
підтримати  запропонований  проєкт,  який  обговорювався  депутатами  на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається

Х 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  зазначила,  що  дане  питання  розглядалося  на  спільному
засіданні постійних комісій. Запитань, заперечень, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається

ХІ СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про встановлення розміру
плати  за  навчання  у  Калинівській  дитячій  музичній  школі  (  школі
естетичного виховання).
Доповідач:  Штоппель  Л.О.,  в.о.  начальника  відділу  ОКМС.  Проєкт
Положення  про  встановлення  розміру  плати  за  навчання  у  Калинівській
дитячій  музичній  школі  (  школі  естетичного  виховання)  обговорювався



депутатами на спільному засіданні постійних комісій селищної ради .Плата за
навчання залишається на рівні минулого навчального року.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 11 додається

ХІІ  СЛУХАЛИ:  Про затвердження  Положення про  конкурс  на  посаду
директора  закладу  загальної  середньої  освіти  Воскресенської  селищної
ради у новій редакції.
Доповідач: Штоппель Л.О.,в.о начальника відділу ОКМС, зауважила про
те,  що  проєкт Положення  про  встановлення  розміру  плати  за  навчання  у
Калинівській  дитячій  музичній  школі  (  школі  естетичного  виховання)  був
запропонований   для  обговорення  депутатам  на  спільному  засіданні
постійних комісій. Доповнень, зауважень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 12 додається

ХІІІ  СЛУХАЛИ:  Про   внесення  змін  до  штатного  розпису   та
затвердження  граничної  чисельності  працівників  управління  освіти,
культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради.
Доповідач:  Штоппель  Л.О.,  в.о  начальника  відділу  ОКМС  нагадала
депутатам про те, що до структури відділу ОКМС вводиться нова посада –
«спеціаліст-  юрисконсульт».  Тому  необхідно  внести  відповідні  зміни  до
штатного  розпису  та  затвердити  граничну  чисельність  працівників
управління ОКМС. Питання розглядалося на спільному засіданні постійних
комісій.
                                 Проведено відкрите поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 13 додається

ХІV СЛУХАЛИ:  Про  затвердження структури і штатної численості
апарату селищної ради та її виконавчих органів
Доповідач:  Черновол  В.І.,  керуюча  справами  виконавчого  комітету
селищної ради 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  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  інвентаризації  земельної  ділянки
сільськогосподарського призначення за межами смт Воскресенське 
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 надання дозволу на розробку проєкту землеустрою
щодо  встановлення(  зміни)  меж  адміністративно  територіальних
утворень  села  Калинівка  Воскресенської  селищної  ради  Вітовського
району Миколаївської області.
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 розробку проєкту землеустрою
щодо  встановлення  (  зміни  )  меж  адміністративно-  територіальних
утворень  села  Пересадівка  Воскресенської  селищної  ради  Вітовського
району Миколаївської області.
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  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення індивідуального садівництва у власність ( Богомолова М.М. СТ «
Сонячна поляна-2»
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
особистого селянського господарства у власність( Белев’ят К.М.)

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
нагадала,  що  проєкт  рішення   розглядалося  на  спільному  засіданні
постійних комісій.  Враховуючи  результати  обговорення,  проведено
поіменне голосування.

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



ХХ СЛУХАЛИ: Про погодження передачі земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства у власність ( Бондарь О.М.)

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник відділу  земельних  відносин  .
Проєкт  рішення   був  запропонований  депутатам  для  обговорення  на
спільному  засіданні  постійних  комісій.  Враховуючи  результати
обговорення, проведено поіменне голосування.

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

ХХІ СЛУХАЛИ: Про погодження передачі земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства у власність ( Марценюк Л.М.) 
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
наголосила  на  тому,  що  дане  питання  обговорювалося  депутатами  на
спільному засіданні постійних комісій .    Доповнень, заперечень, зауважень
не надходило. Запропонувала проєкт рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 21 додається

ХХІІ  СЛУХАЛИ:   Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення індивідуального садівництва у власність ( Хробор Ю.Е.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
зазначила, що питання погодження передачі земельної ділянки для ведення
індивідуального  садівництва  у  власність  Хробор  Юлії  Едуардівні
розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.  Запропонувала
проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 22 додається

ХХІІІ  СЛУХАЛИ:   Про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення індивідуального садівництва у власність ( Пакула О.А.)
Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
наголосила  на  тому,  що  дане  питання  було  винесено  на  обговорення
депутатами  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.
Зауважень, заперечень не надходило. Запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 23 додається

ХХІV СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі гр. Булкіну С.С.
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин. Проєкт
рішення щодо даного питання був запропонований депутатам на спільному



засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.  Враховуючи  результати
обговорення, проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 24 додається

ХХV СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення   земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  для  продажу  права  оренди  на
земельних торгах (4823355300:05:000:0248)  
Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин.
Питання  щодо  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  для  продажу  права  оренди  на  земельних  торгах
(4823355300:05:000:0248)  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних
комісій  .Запропонувала проєкт рішення. Зауважень, заперечень, доповнень
не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 25 додається

ХХVІ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  для  продажу  права  оренди  на
земельних торгах (4823355300:05:000:0249) 
  Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
наголосила  на  тому,  що  дане  питання  було  винесено  на  обговорення
депутатами  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.
Зауважень, заперечень не надходило. Запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 26 додається

ХХVІІ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  для  продажу  права  оренди  на
земельних торгах (4823355300:05:000:0250) 
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
запропонувала  проєкт  рішення  щодо  затвердження  проєкту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва для продажу права оренди на земельних
торгах  (4823355300:05:000:0250).Питання  оговорювалося  на  спільному
засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.  Зауважень,  заперечень  не
надходило. 
                              
                                  Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 27 додається



ХХVІІІ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  для  продажу  права  оренди  на
земельних торгах (4823355300:05:000:0251) 
  Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
наголосила  на  тому,  що  дане  питання  було  винесено  на  обговорення
депутатами  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.
Зауважень, заперечень не надходило. Запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 28 додається

ХХVІХ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  для  продажу  права  оренди  на
земельних торгах (4823355300:05:000:0252) 
  Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
Проєкт рішення з даного питання було винесено на обговорення депутатами
на  спільному  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради,  враховуючи
результати обговорення, проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 29 додається

ХХХ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  для  продажу  права  оренди  на
земельних торгах (4823355300:05:000:0253) 
  Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
зазначила,  що дане  питання було винесено  на  обговорення депутатами на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Зауважень, заперечень
не надходило. Запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 30 додається

ХХХІ СЛУХАЛИ:   Про проведення земельних торгів  у  формі  аукціону
(4823355300:05:000:0248) 
  Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
нагадала, що питання щодо проведення земельних торгів у формі аукціону
(4823355300:05:000:0248)  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних
комісій  селищної  ради,  враховуючи   результати  обговорення,
проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 31 додається



ХХХІІ СЛУХАЛИ:   Про проведення земельних торгів у формі аукціону
(4823355300:05:000:0249) 
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
повідомила, що дане питання було винесено на обговорення депутатами на
спільному засіданні постійних комісій селищної ради. Зауважень, заперечень
не надходило. Запропонувала проект рішення.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 32 додається

ХХХІІІ СЛУХАЛИ:   Про проведення земельних торгів у формі аукціону
(4823355300:05:000:0250) 
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,.
Запропонувала проект рішення щодо проведення земельних торгів у формі
аукціону  (4823355300:05:000:0250)  .  Питання  розглядалося  на  спільному
засіданні постійних комісій. Зауважень, пропозицій не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 33 додається

ХХХІV СЛУХАЛИ:   Про проведення земельних торгів у формі аукціону
(4823355300:05:000:0251) 
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
доповіла  про  те,  що  питання  щодо проведення  земельних  торгів  у  формі
аукціону  (4823355300:05:000:0251)   розглядалося  на  спільному  засіданні
постійних комісій. Зауважень, пропозицій не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 34 додається

ХХХV СЛУХАЛИ:   Про проведення земельних торгів  у формі аукціону
(4823355300:05:000:0252) 
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
зазначила, що питання щодо проведення земельних торгів у формі аукціону
(4823355300:05:000:0252)   розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних
комісій. Зауважень, пропозицій не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 35 додається

ХХХVІ СЛУХАЛИ:   Про проведення земельних торгів у формі аукціону
(4823355300:05:000:0253) 
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
запропонувала проєкт рішення щодо проведення земельних торгів у формі



аукціону (4823355300:05:000:0253).Дане питання розглядалося на спільному
засіданні постійних комісій. Зауважень, доповнень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 36 додається

ХХХVІІ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою щодо поділу  земельних ділянок  комунальної  власності  та
передачі їх в оренду ( Скакуш В.О. та ТОВ « « Кворум»)
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
проінформувала  присутніх  про  те,  що  дане  питання  розглядалося  на
спільному  засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.  Враховуючи
результати обговорень,  проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 37 додається

ХХХVІІІ СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  технічних  документацій  із
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в
натурі ( на місцевості) гр. Кургану П.А. та Корчак О.Л.
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
запропонувала  проєкт  рішення  з  даного  питання,  який  розглядався
депутатами на спільному засіданні постійних комісій. Зауважень, доповнень
не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 38 додається

ХХХІХ  СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в
натурі(  на  місцевості)  з  метою  передачі  в  оренду  ТОВ  «  Україна-
КОМБІКОРМ»
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
доповіла  про  те,  що  питання  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  (  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості)  з  метою  передачі  в  оренду  ТОВ  «  Україна-
КОМБІКОРМ»  розглядалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій.
Зауважень, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 39 додається

ХL 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
(  Проценко  Т.М.,  Гриньків  М.І.,  Зехова  О.Г.,  Лада  Н.Г,
Бєлєвят О.Ю, Загинайченко Т.П., Орловський Є.М.)
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
зачитала  проєкт  рішення  щодо   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
(  Проценко  Т.М.,  Гриньків  М.І.,  Зехова  О.Г.,  Лада  Н.Г,
Бєлєвят  О.Ю,  Загинайченко  Т.П.,  Орловський  Є.М.).  Питання
обговорювалося  на  спільному  засіданні  постійних  комісій  селищної
ради.Зауважень, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 40  додається

ХLІ  СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення(  відновлення)  меж
земельної  ділянки  в  натурі  (  на  місцевості)  громадянці  України
Шеремета Л.М.

Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин
наголосила на тому, що дане питання розглядалося на спільному засіданні
постійних комісій селищної ради. Заперечень, доповнень не надходило.

                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 41  додається

ХLІІ  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  на  розроблення документації  із
землеустрою  щодо  інвентаризації  земель  комунальної  власності
(  Безбожний  Л.М,  Шкуренко  В.Є,  Скакуш  В.О.,Челак  М.М,та  ПП  «
Техно»)
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
зачитала проєкт рішення щодо надання дозволу на розроблення документації
із  землеустрою  щодо  інвентаризації  земель  комунальної  власності
( Безбожний Л.М, Шкуренко В.Є, Скакуш В.О.,Челак М.М, та ПП « Техно»)
 Питання обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій селищної
ради. Зауважень, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 42  додається



ХLІІІ СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в
натурі ( на місцевості) ЖКП « Калина»
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
зазначила,  що  дане  питання  обговорювалося  на  спільному  засіданні
постійних комісій селищної ради. Зауважень, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 43  додається

ХLІV СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (  відновлення  )  меж
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) ТОВ « КОРМПТИЦЕПРОМ»
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
зачитала проєкт рішення щодо надання дозволу на виготовлення технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (  відновлення  )  меж
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) ТОВ « КОРМПТИЦЕПРОМ».
 Питання обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій селищної
ради, враховуючи результати обговорення, проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 44  додається

ХLV СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
( Федорова С.А.)
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
нагадала депутатам про те, що питання розглядалося на спільному засіданні
постійних комісій селищної ради. Зауважень, заперечень не надходило.
                                 Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 45  додається

ХLVІ  СЛУХАЛИ: Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розробку  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  (  Апостолова  С.І.,  Куценко  Т.В.,
Апостолов В.В., Арістова Н.В.)
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
зачитала  проєкт  рішення  щодо  відмову  у  наданні  дозволу  на  розробку
проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  (  Апостолова  С.І.,  Куценко
Т.В., Апостолов В.В., Арістова Н.В.)
Питання обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій селищної
ради. Зауважень, заперечень не надходило.
                                



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

ХLVІІ  СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  розробку  проєктів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  з  метою  передачі  в
оренду                                 ( АТ « Миколаївобленерго»)
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
проінформувала  присутніх  про  те,  що  дане  питання  розглядалося  на
спільному засіданні постійних комісій, враховуючи результати обговорення,
проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 47  додається

ХLVІІІ  СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  розробку  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах
оренди ( ТОВ «Клівер»)
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
довела до відома проєкт рішення  щодо надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах
оренди  (  ТОВ  «Клівер»),який  обговорювався  на  спільному  засіданні
постійних комісій селищної ради. Зауважень, заперечень не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 48  додається

ХLІХ  СЛУХАЛИ: Про  передачу  в  оренду  земельної  ділянки  для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі гр. Вакар В.К.
 Доповідач:  Лінінська  О.А.,  начальник  відділу  земельних  відносин,
нагадала депутатам про те, що питання розглядалося на спільному засіданні
постійних  комісій  Зауважень,  заперечень  не  надходило.  Запропонувала
проєкт рішення.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 49  додається

L СЛУХАЛИ: Про  затвердження  проєкту  будівництва  (Капітальний
ремонт харчоблоку  в Калинівському ДНЗ « Сонечко» по вул. Свободи,109 в
с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області)
 Доповідач:  Мельник  Л.Є.,  спеціаліст  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально-  економічного  розвитку.  Зведений  кошторисний  розрахунок
складає  1 157,610  тис.  грн.  Питання  розглядалося  на  спільному  засіданні
постійних комісій. Запитань, заперечень не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 50  додається



LІ  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  проєкту  будівництва(  Капітальний
ремонт харчоблоку в Воскресенській ЗОШ І-ІІІ ступенів Воскресенської
селищної ради по вул. Горького,66 в смт Воскресенське Вітовського району
Миколаївської області)
 Доповідач:  Мельник  Л.Є.,  спеціаліст  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально- економічного розвитку.  Питання обговорювалося на спільному
засіданні  постійних  комісій  селищної  ради.  Зведений  кошторисний
розрахунок складає 1 475,454 тис.грн. Зауважень, заперечень не надходило.
                                  Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 51  додається

ХLІІ СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту будівництва ( Капітальний
ремонт харчоблоку в  Пересадівській ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Воскресенської
селищної ради по вул. Шевченко,160 в с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області)
 Доповідач:  Мельник  Л.Є.,спеціаліст  вдділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально-  економічного  розвитку.Зведений  кошторисний  розрахунок
складає 1 472,802 тис грн. Зауважень, заперечень не надходило
                                  Проведено поіменне голосування.
                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
  ВИРІШИЛИ:   рішення № 52  додається

Секретар селищної ради Тетяна Білозор повідомила, що порядок   денний
ХLVІ  сесії селищної ради  восьмого скликання вичерпано. Звернувшись до
депутатів, запитала, чи є зауваження до порядку ведення сесії.

       Секретар селищної ради Тетяна Білозор оголосила  ХLVІ   сесію
селищної ради восьмого скликання закритою.

/Лунає Державний Гімн України/

Секретар селищної ради                                    Тетяна БІЛОЗОР



СПИСОК

депутатів, присутніх  на  сорок шостій сесії  

Воскресенської селищної ради восьмого скликання
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№з/п  П.І.Б депутата № виборчого округу

1 Горюшкін Олександр Михайлович 3

2 Трофіменко Наталія Іванівна 5

3 Безбожний Леонід Миколайович 6

4 Горецький Анатолій Ілліч 7

5 Єргаєва Світлана Валеріївна 8

6 Затварницька Тетяна Костянтинівна  9

7 Оров Микола Якович 100

8 Цопа Павло Онисимович 11

9  Черновол Валентина Іванівна 14

10 Гарізан Юлія Валеріївна 16

11 Яслик Володимир Михайлович 18

12 Бень Олег Миколайович 20

13 Білозор Тетяна Петрівна 21

14  Мельник Людмила Євгенівна 22

15 Булкін Сергій Сергійович 25

 _________________________________________________________
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