
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я     

 

від 15.03.2021 року                      смт Воскресенське                                 № 38-р 

                           

Про скликання п’ятої 

позачергової 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 п’яту позачергову сесію Воскресенської селищної ради 

восьмого скликання 18 березня 2021 року. 

2. Встановити, що засідання п’ятої позачергової сесії 

Воскресенської селищної ради восьмого скликання відбудеться о 14-30 

годині в приміщенні Воскресенського будинку культури. 

3. Передбачити винесення на розгляд сесії селищної ради такі 

питання: 

1. Про визнання повноважень депутата Воскресенської селищної ради 

  Доповідач: Самойленко І.А., голова селищної територіальної виборчої 

комісії 

2. Про затвердження старости села Пересадівка Вітовського району 

Миколаївської області.                                   

 Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова 

3. Про утворення служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та 

затвердження Положення про неї.                                            

Доповідач: Зябко С.В 



4. Про внесення змін та доповнень до заходів до програм селищної 

ради на 2021 рік. 

5. Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради 

від26.02.2021 р №6 « Про затвердження структури виконавчих органів 

Воскресенської селищної ради, загальної чисельності апарату селищної ради 

та її виконавчих органів» 

Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів 

6. Про внесення змін до бюджету Воскреенської селищної ради на 2021 

рік 

Доповідач:Белев’ят Ю.І., начальник відділу фінансів 

7. Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки                                            

( Степівська гімназія та  « Прометей-Сервіс) 

Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови 

8. 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 

9.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Белевят І.О.                                                                                  

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

діяльності виконавчих органів ради 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Антинескул С.І.                                                                                  

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

діяльності виконавчих органів ради 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

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

О.І.                                                                                  

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

діяльності виконавчих органів ради 

12. Про надання дозволу Панчуку Ю.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства.                                                                                                                   

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

діяльності виконавчих органів ради 



13. Про надання дозволу Панчук Л.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства.                                                                                                                   

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

діяльності виконавчих органів ради 

14. Про надання дозволу Животовій В.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства.                                                                                                                   

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

діяльності виконавчих органів ради 

15. Про надання дозволу Животову В.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства.                                                                                                                   

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

діяльності виконавчих органів ради 

16. Про надання дозволу Грибу Д.С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства.                                                                                                                   

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

діяльності виконавчих органів ради 

17. Про надання дозволу Грибу С.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства.                                                                                                                   

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

діяльності виконавчих органів ради 

18. Про надання дозволу Гриб М.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства.                                                                                                                   

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

діяльності виконавчих органів ради 

19. Про надання дозволу Гриб І.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства.                                                                                                                   

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

діяльності виконавчих органів ради 



 

20. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність гр Дунак К.І.,Кунцьо М.К, Гавриляк Л.Д., 

Панні Ю.В, Ігнатенко В.П., Швець С.О.,Титулько Т.І.                                                                                                     

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

діяльності виконавчих органів ради 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) 

та надання у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Топольському К.С., 

Бірюковій С.В., Лунькову М.А., Лунгул М.М., Штефану  І.О, Мурзі А.Г. 

РІЗНЕ. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за 

собою. 

 

 

Селищний голова      Олександр  ШАПОВАЛОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до розпорядження від 15 березня 2021 року № 38-р 

«Про скликання п’ятої позачергової 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 
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