
ПЕРЕЛІК

питань для розгляду на V позачерговій сесії селищної ради 8 скликання

18 березня 2021 року

       1.Про визнання повноважень депутата Воскресенської селищної ради 8 скликання

                  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  на 2021 рік до програм селищної
ради                                          Доповідач: Белев’ят Ю.І, начальник відділу фінансів

5.Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 26.02.2021 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 Воскресенської 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 Воскресенської селищної ради та ТОВ « Прометей-Сервіс)    
Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови

8.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність громадянці Шобік Є.В.   ( за межам с. Степове)       

 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.   ( за межами с.Степове)     

 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.  ( с.Калинівка, вул Адмірала Траверсе ,62-б) 
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.      (  за  межами
с.Степове)      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.    (в  межах  території  Воскресенської  ТГ,  за  межами  населеного
пункту)

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.
(в  межах  території  Воскресенської  ТГ,  за  межами  населеного  пункту)
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.         (в межах території Воскресенської ТГ, за межами населеного
пункту)

 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.                                                                                                                  (в
межах  території  Воскресенської  ТГ,  за  межами  населеного  пункту)
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.
(в  межах  території  Воскресенської  ТГ,  за  межами  населеного  пункту)
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.

(в межах території Воскресенської ТГ, за межами населеного пункту  )                     
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.
(в  межах  території   Воскресенської  ТГ,  за  межами  населеного  пункту  )
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.
(в  межах  Воскресенської  ТГ,  за  межами  населеного  пункту  )
Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів
ради

20.  Про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність
Нікітіній А.А.( в межах території с.Червоне)

Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів
ради

21.Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
Мороз Ю.М. та Морозу А.В.(  в межах населеного пункту Грейгове)

Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів
ради

22.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

23.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.,Чумак Л.І.

(  8 по 21 питання винесено повторно)

РІЗНЕ.

Регламент роботи пленарного засідання:

-доповідь до 15 хв.

-співдоповідь-до 10 хв.

-виступ-до 5 хв.

-відповідь на запитання до 10 хв.

-внесення поправок та виступів з місця- 1 хв.

- для виступів в розділі «Різне»- до 3 хв., 

відповідно  до  статті  25  Регламенту  Воскресенської  селищної  ради  восьмого  скликання,
затвердженого рішенням №2 ІІ позачергової сесії селищної ради від 15.12.2020 року.


