
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я     

 

від 12.02.2021 року                      смт Воскресенське                                 № 28-р 

                           

Про скликання четвертої чергової 

сесії Воскресенської селищної 

ради восьмого скликання  
                           

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42, частини 9 статті 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Скликати четверту чергову сесію Воскресенської селищної ради 

восьмого скликання 26 лютого 2021 року. 

2. Встановити, що засідання четвертої чергової сесії Воскресенської 

селищної ради восьмого скликання відбудеться о 12-00 годині в 

приміщенні Воскресенського будинку культури. 

3. Передбачити винесення на розгляд сесії селищної ради такі 

питання: 

1. Про затвердження старости с.Пересадівка. 

Доповідач: Шаповалов О.М. - селищний голова 

2. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету 

Воскресенської селищної ради за 2020 рік 

Доповідач:Черненко Н.Й. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер 

3. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету  Михайло-

Ларинської сільської ради за 2020 рік 

Доповідач:Черненко Н.Й. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер 

4. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету  Грейгівської 

сільської ради за 2020 рік 

Доповідач: Черненко Н.Й. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер 

5. Про надання згоди на безоплатну передачу майна до УДКСУ Вітовського 

району Миколаївської області. 



Доповідач: Черненко Н.Й. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер 

6. Про затвердження передавальних актів балансових рахунків, матеріальних 

цінностей та активів. 

Доповідач: Черненко Н.Й. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер 

 

7. Про внесення змін до Програм 

 

8. Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради №15 від 

23.12.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органі 

Воскресенської селищної ради, загальної чисельності апарату селищної ради 

та її виконавчих органів». 

Доповідач: Белев’ят Ю.І. – в.о. начальника фінансового відділу 

9. Про присвоєння Воскресенському селищному голові Шаповалову О.М. 

чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування. 

Доповідач: Манжула Л.А. - керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету  

10. Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної 

громади на 2021 рік. 

Доповідач: Белев’ят Ю.І. – в.о. начальника фінансового відділу 

11. Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників 

апарату Воскресенської селищної ради, їх преміювання та надання 

матеріальної допомоги. 

Доповідач: Черненко Н.Й. – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер 

12. Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників 

Фінансового відділу Воскресенської селищної ради, їх преміювання та 

надання матеріальної допомоги. 

Доповідач: Белев’ят Ю.І. – в.о. начальника фінансового відділу 

13. Про затвердження проєкту будівництва( Капітальний ремонт дорожнього 

покриття перехрестя вул. Центральна та вул. Поштова в смт Воскресенське 

Вітовського району Миколаївської області). 

Доповідач: Мельник Л.Є. – спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку 

14. Про затвердження проєкту будівництва( Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Михайла Грушевського в с. Пересадівка Вітовського району 

Миколаївської області). 

Доповідач: Мельник Л.Є. – спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку 

15. Про затвердження проєкту будівництва (Капітальний ремонт дороги 

(відновлення елементів покриття) по вул.Шевченко на ділянці від буд.№40 

до буд.№20  в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області). 

Доповідач: Мельник Л.Є. – спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку 



16. Про затвердження проєкту будівництва( Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по пров. Пушкаревського в с. Пересадівка Вітовського району 

Миколаївської області) 

Доповідач: Мельник Л.Є. – спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку 

17. Про затвердження проєкту будівництва( Капітальний ремонт дороги по 

вул.Зоряна в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області). 

Доповідач: Мельник Л.Є. – спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку 

18. Про затвердження проєкту будівництва( Капітальний ремонт дороги по 

вул.Баклана в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області). 

Доповідач: Мельник Л.Є. – спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку 

19. Про затвердження проєкту будівництва( Капітальний ремонт дорожнього 

покриття перехрестя вул. Соборна та вул. Почтова в смт Воскресенське 

Вітовського району Миколаївської області). 

Доповідач: Мельник Л.Є. – спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку 

20. Про надання дозволу на виготовлення проекту будівництва (Капітальний 

ремонт харчоблоків в закладах дошкільної освіти та школах). 

Доповідач: Шаланич Я.М. - начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту 

21. Про прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Вітовського району у спільну комунальну власність Воскресенської селищної 

ради, Мішково-Погорілівської сільської ради, Шевченківської сільської ради 

та Первомайської селищної ради Комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Вітовської районної ради та вхід до складу засновників 

Воскресенської селищної ради. 

Доповідач: Шаланич Я.М. - начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту 

22. Про створення Комунального підприємства Воскресенської селищної 

ради «Лагуна», затвердження його статуту та вжиття заходів щодо його 

реєстрації. 

Доповідач: Шаповалов О.М. –селищний голова 

23. Про створення Відділу соціального захисту населення Воскресенської 

селищної ради, затвердження Положення про Відділ соціального захисту 

населення та вжиття заходів щодо його державної реєстрації. 

Доповідач: Зябко С.В. -  начальник відділу з питань соціального 

захисту населення 

24. Про прийняття до комунальної власності Воскресенської  селищної ради 

комунального майна Вітовського загону пожежної охорони. 

Доповідач: Белев’ят Ю.І. – в.о. начальника фінансового відділу 

25.Про внесення змін до Положення про Вітовський загін місцевої пожежної 

охорони шляхом викладення його у новій редакції . 



Доповідач: Жук О.П. – начальник Вітовського загону місцевої 

пожежної охорони 

26. Про затвердження структури Вітовського загону місцевої пожежної 

охорони. 

Доповідач: Жук О.П. - начальник Вітовського загону місцевої 

пожежної охорони 

27. Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 

30.06.2020 року №21 «Про створення конкурсної комісії Воскресенської 

селищної ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна». 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель комунальної власності( с-ще Горохівка,вул.Миру,1С).   

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

29. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та 

надання у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд.(Романик М.М., 

Стоянова В.М., Парафіло Н.М., Бондарь О.М., Шведюк Е.П., Нікора Н.М., 

Ямпольський Д.С., Ісмаілова Т.В., Кошик С.В., Штефан М.М, Дзюба В.В., 

Дзюба В.В., Бурлака І.М.) 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

30. Про поновлення договору оренди землі 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

31. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Кошику О.С. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

32. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Ільницькому О.М. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

33. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Присташу Я.М. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

34. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Штефану В.А. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 



35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Нікітіній А.А. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

36. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Мороз Ю.М. та Морозу А.В. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Антинескул С.І. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

38. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни цільового призначення гр. Карімову А.М. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

39. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни цільового призначення гр. Карімову А.М. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

40. Про надання дозволу Ноздренку В.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

41. Про надання дозволу Витязь Г.П. на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

42. Про надання дозволу Панчуку  Ю.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

43. Про надання дозволу Панчук  Л.І.. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 

господарства. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

44. Про надання дозволу Панчуку  В.Ю. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 



45. Про надання дозволу Панчуку  Д.Ю. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства.  

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

46. Про надання дозволу Гребенюк А.Д. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки.  

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

47. Про надання дозволу Животову В.І. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 

господарства. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

48. Про надання дозволу Животовій В.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства.  

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

49. Про надання дозволу Грибу С.В. на розроблення проєкту  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського 

господарства.     

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

50. Про надання дозволу Гриб І.М. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення фермерського 

господарства. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

51. Про надання дозволу Гриб М.В. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення фермерського 

господарства. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

52. Про надання дозволу Радченко В.І. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 

садівництва. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

53. Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 

11.09.2020 №48 «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди». 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 



54. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

товариству з обмеженою відповідальністю агропромисловій фірмі  «Тавріда-

Сервіс». 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

55. Про відмову у наданні дозволу Задворнову С.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.  

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

56. Про відмову у наданні дозволу Ковальчику М.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

57. Про відмову у наданні дозволу Попову Д.Є. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі( на місцевості) для ведення садівництва . 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

58. Про прийняття з державної у комунальну власність земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

59. Про надання дозволу Кирєєву В.А. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства.  

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кучманичу О.М.  

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність Аверінову О.І., Аверіновій А.О., Аверіновій О.І. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Белев’ят І.О. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Шобік Є.В.  



Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

64. Про надання дозволу Завгородній О.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

65. Про надання дозволу Ямпольському Д.С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва.  

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) 

із земель сільськогосподарського призначення, яка передається у власність 

громадянину України Глєбову П.В. для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

67 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі( на місцевості) та 

надання у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд гр. Рибалку В.А., 

Богданець О.П., Шептицькій Є.Т., Мегесь В.А., Лунгул О.М., Трапезенку 

В.І., Парамонову А.В. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Слинько Л.М.  

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Довгаль С.В. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Демитеру М.Ю.  

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

71. Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення( с-ще Горохівка, вул. Миру 1-К/2) 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

72. Про внесення змін до рішення ХLІІІ сесії селищної ради восьмого 

скликання №15 від 29.05.2020 



Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

73. Про відмову у наданні дозволу Вашетіній  Н.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

74. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам України Бреславському М.І. та 

Бреславськомій О.П. для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

75. Про надання дозволу Кирєєву А.Л. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

Доповідач: Яськів Ю.Б. - заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

76. Про внесення змін та доповнень до рішення ІІІ  позачергової сесії 

селищної ради №27 від 23.12.2020 р «Про затвердження місця розташування 

земель садівничих  товариств», виклавши його в новій редакції. 

Доповідач: Білозор Т.П. – секретар селищної ради 

77. Про затвердження плану роботи Воскресенської селищної ради , її 

виконавчого комітету та постійних комісій ради на І півріччя 2021 року. 

Доповідач: Білозор Т.П. - секретар селищної ради 

78. Про затвердження плану діяльності Воскресенської селищної ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів(рішень сесій) на 2021 рік. 

Доповідач: Білозор Т.П. - секретар селищної ради 

79. Про затвердження Переліку об’єктів та видів оплачуваних суспільно-

корисних робіт для осіб, на яких судом накладене адміністративне стягнення 

у виді супільно-корисних робіт на 2021 рік. 

Доповідач: Білозор Т.П. - секретар селищної ради 

80. Про затвердження переліку об’єктів і видів робіт, на яких будуть 

відбувати покарання та адміністративні стягнення особи, засуджені та 

адміністративно покарані до громадських робіт на території населених 

пунктів Воскресенської селищної ради в 2021 році. 

Доповідач: Білозор Т.П. - секретар селищної ради 

Різне. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за 

собою. 

 

 

Селищний голова      Олександр  ШАПОВАЛОВ 
 

 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до розпорядження від 12 лютого 2021 року № 28-р 

«Про скликання четвертої чергової сесії Воскресенської селищної ради 

восьмого скликання» 

 

 

Заступник селищного голови з питань 

 діяльності виконавчих органів ради   Юрій ЯСЬКІВ  

 

 

Секретар селищної ради     Тетяна БІЛОЗОР  

 

 

Начальник юридичного відділу                                      Олена САКУН 
 

 

 


