
                                    

Перелік
рішень, прийнятих на четвертій сесії 

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання
26 лютого 2021 року

 № п/
п

Зміст рішення № рішення, 
дата

сторінка

1 Про дострокове припинення повноважень депутата
селищної ради  ( Шаланич Я.М.)

№ 1
26.02.2021

2 Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Михайло –Ларинської сільської ради за 2020 рік

№2
26.02.2021

3 Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету
Грейгівської сільської ради за 2020 рік

№3
26.02.2021

4 Про надання згоди на безоплатну передачу майна
до  УДКСУ  Вітовського  району  Миколаївської
області

№4
26.02.2021

5 Про  затвердження  передавальних  активів
балансових  рахунків,  матеріальних  цінностей  та
активів

№5
26.02.2021

6 Про  внесення  змін  до  рішення  Воскресенської
селищної  ради  від  23.12.2020  року  №15  «Про
затвердження  структури  виконавчих  органів
Воскресенської  селищної  ради  та  її  виконавчих
органів»

№6
26.02.2021

7 Про  присвоєння  Воскресенському  селищному
голові Шаповалову О.М. чергового рангу посадової
особи місцевого самоврядування

№7
26.02.2021

8 Про  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської
селищної  територіальної громади на 2021 рік

№8
26.02.2021

9 Про  затвердження  положення  про  умови  оплати
праці працівників апарату Воскресенської селищної
ради,  їх  преміювання  та  надання  матеріальної
допомоги

№9
26.02.2021

10 Про  затвердження  Положення  про  умови  оплати
праці  працівників  Фінансового  відділу
Воскресенської  селищної  ради,  їх преміювання та
надання матеріальної допомоги

№10
26.02.2021



11 Про  затвердження  проєкту  будівництва
(Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття
перехрестя вул. Центральна та вул. Почтова в смт
Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської
області)

№11
26.02.2021

12 Про  затвердження  проєкту  будівництва
( Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.
Михайла  Грушевського  в  с.Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області)

№12
26.02.2021

13 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)

№13
26.02.2021

14 Про  затвердження  проєкту  будівництва
(Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.
Пушкаревського  в  с.Пересадівка  Вітовського
району Миколаївської області)

№14
26.02.2021

15 Про  затвердження  проєкту  будівництва
(Капітальний ремонт дороги по вул. Зоряна в смт
Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської
області)

№15
26.02.2021

16 Про  затвердження  проєкту  будівництва
( Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.
Баклана  в  с.Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області)

№16
26.02.2021

17 Про   затвердження  проєкту  будівництва
(Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття
перехрестя   вул.  Соборна  та  вул.  Почтова  в  смт
Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської
області)

№17
26.02.2021

18 Про надання дозволу на виготовлення проекту 
будівництва (Капітальний ремонт харчоблоку в 
Михайло-Ларинському закладі загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Воскресенської селищної ради 
Миколаївської області, вулиця Шкільна, 30, 
с.Михайло-Ларине, Вітовський район, 
Миколаївська область

№18
26.02.2021

19 Про   надання  дозволу  на  виготовлення  проекту
будівництва  (  Капітальний  ремонт  харчоблоку  в

№19
26.02.2021



Червонянській  гімназії  Воскресенської  селищної
ради  Миколаївської  області,  вул.  Шкільна  буд.27
с.Червоне,  Вітовський  район,  Миколаївська
область)

20 Про надання дозволу на виготовлення проекту 
будівництва(Капітальний ремонт харчоблоку в 
Степівській гімназії Воскресенської селищної ради 
Миколаївської області, вул. Космонавтів, 23, 
с.Степове Вітовський район, Миколаївська область

№20
26.02.2021

21 Про надання дозволу на виготовлення проекту 
будівництва (Капітальний ремонт харчоблоку в 
Грейгівському закладі загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Воскресенської селищної ради 
Миколаївської області, вул. 14 Гвардійської дивізії, 
3 с.Грейгове, Вітовський район, Миколаївська 
область)

№21
26.02.2021

22 Про прийняття із спільної власності територіальних
громад сіл, селищ Вітовського району  у спільну 
комунальну власність Мішково-Погорілівської 
сільської ради Шевченківської сільської ради, 
Первомайської селищної ради, Воскресенської 
селищної ради Комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр» та вхід до складу засновників 
Воскресенської селищної ради

№22
26.02.2021

23 По  створення  Комунального  підприємства
Воскресенської  селищної  ради  «Лагуна»,
затвердження його статуту та вжиття заходів щодо
його державної реєстрації

№23
26.02.2021

24 Про  створення  Відділу  соціального  захисту
населення  Воскресенської  селищної  ради,
затвердження  Положення  про  Відділ  соціального
захисту  населення  та  вжиття  заходів  щодо  його
державної реєстрації

№24
26.02.2020

25 Про  прийняття  майна  у  комунальну  власність
Воскресенської селищної ради

№25
26.02.2021

26 Про внесення змін до Положення про Вітовський
загін  місцевої  пожежної  охорони  шляхом

№26
26.02.2021



викладення його у новій редакції

27 Про  затвердження  структури  Вітовського  загону
місцевої пожежної охорони

№27
26.02.2021

28 Про  затвердження  технічних  документацій  і
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)

№27
26.02.2021

29 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

№28
26.02.2021

30 Про  затвердження  місця  розташування  земель
садівничих товариств

№30
26.02.2021

31 Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  інвентаризації  земель
комунальної  власності
( с-ще Горохівка,вул.Миру,1-С)

№31
26.02.2021

32 Про  поновлення  договору  оренди
(«Промагроінвест»)

№32
26.02.2021

33 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення   земельної  ділянки  у  власність
громадянину Кошику О.С.

№33
26.02.2021

34 Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність

№34
26.02.2021



громадянину Ільницькому О.М.

35 Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину Присташу Я.М.

№35
26.02.2021

36 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину Штефану В.А.

№36
26.02.2021

37 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у разі зміни цільового
призначення гр. Карімову А.М.( 0,1369га)

№37
26.02.2021

38 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у разі зміни цільового
призначення гр. Карімову А.М.( площа 0,4454га)

№38
26.02.2021

39 Про  надання  Ноздренко  В.В.  на  розроблення
земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд

№39
26.02.2021

40 Про надання дозволу Витязь  Г.П. на розроблення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо
інвентаризації земельної ділянки

№40
26.02.2021

41 Про надання дозволу Панчуку В.Ю. на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства

№41
26.02.2021

42 Про надання дозволу Панчуку Д.Ю. на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства

№42
26.02.2021

43 Про  надання  дозволу  Гребенюк  А.Д.  на
розроблення технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної ділянки

№43
26.02.2021

44 Про надання дозволу Радченко В.І. на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  індивідуального

№44
26.02.2021



садівництва

45 Про  внесення  змін  до  рішення  Воскресенської
селищної ради від 11.09.2020 №48(ТОВ «Клівер»)

№45
26.02.2021

46 Про  припинення  права  постійного  користування
земельною  ділянкою  товариству  з  обмеженою
відповідальністю агропромисловій фірмі «Тавріда-
Сервіс»

№46
26.02.2021

47 Про відмову у наданні 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

№47
26.02.2021

48 Про відмову у наданні дозволу Ковальчику М.О. на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства

№48
26.02.2021

49 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

№49
26.02.2021

50 Про прийняття з державної у комунальну власність
земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення

№50
26.02.2021

51 Про надання дозволу Кирєєву В.А. на розроблення
проекту  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства

№51
26.02.2021

52 Про надання дозволу Кирєєву А.Л. на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства

№52
26.02.2021

53 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність

№53
26.02.2021



громадянину Кучманичу О.М.

54 Про  надання  дозволу  Завгородній  О.В.  на
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд

№54
26.02.2021

55 Про  надання  дозволу  Ямпольському  Д.С.  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
індивідуального садівництва

№55
26.02.2021

56 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

№56
26.02.2021

57
Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення( відновлення )меж
з  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  та
надання  у  власність   земельних  ділянок  д,
господарських будівель і споруд гр. Рибалко В.А.,
Богданець  О.П.,  Шептицькій  Є.Т.,  Мегесь  В.А.,
Лунгул О.М., Трапезенку В.І., Парамонову А.В.

№57
26.02.2021

58 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Слинько Л.М.

№58
26.02.2021

59 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  у  власність
громадянці ДовгальС.В.

№59
26.02.2021

60 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину Демитеру М.Ю.

№60
26.02.2021

61 Про  проведення  експертної грошової оцінки
земельних  ділянок несільськогсподарського

№61
26.02.2021



призначення

62 Про внесення змін до рішення ХLІІІ сесій селищної
ради восьмого скликання №15 від 29.05.2020»Про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  коригування  на
умовах  оренди  для  розміщення  та  експлуатації
основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та
споруд  технічної  інфраструктури (виробництва  та
розподілення газу, постачання пари та гарячої води,
збирання, очищення та розподілення води)»

№62
26.02.2021

63 Про відмову у наданні дозволу Вашетіній Н.А. на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства

№63
26.02.2021

64 Про відмову у затвердженні  проекту землеустрою
щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність
громадянам  України  Бреславському  М.І.  та
Бреславській  О.П.  для  ведення  особистого
селянського господарства

№64
26.02.2021

65 Про  затвердження  Плану  роботи  Воскресенської
селищної  ради,  її  виконавчого  комітету  та
постійних комісій ради на І півріччя 2021 року

№65
26.02.2021

66 Про затвердження плану діяльності Воскресенської
селищної ради з підготовки проєктів регуляторних
актів (рішень сесій) на 2021 рік

№66
26.02.2021

67 Про  затвердження  Переліку  об’єктів  та  видів
оплачуваних суспільно-корисних робіт для осіб, на
яких судом накладене адміністративне стягнення у
виді оплачуваних суспільно-корисних робіт на 2021
рік

№67
26.02.2021

68 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

№68
26.02.2021



селищної ради в 2021 році

69 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва(Капітальний  ремонт  даху
Червонянського  сільського  клубу  вул.
Першотравнева,21  с.Червоне  Вітовського  району
Миколаївської області

№69
26.02.2021

70 Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проєкту
будівництва(Капітальний  ремонт  дорожнього
покриття  по  вулиці  Набережній  на  ділянці  від
будинку  №19  до  будинку  №50  в  селі  Михайло-
Ларине Вітовського району Миколаївської області)

№70
26.02.2021

71 Про внесення змін до рішення сесії Воскресенської
селищної  ради  №11  від  15.08.2018  року  «Про
затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної
ділянки в натурі (на місцевості) надання у власність
земельної  ділянки  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд»

№71
26.02.2021

72 Про  надання  дозволу  на  розробку  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок з
метою  передачі  в  оренду(  АТ
«Миколаївобленерго»)

№72
26.02.2021

73 Про  надання  згоди  СГПП  «Техмет-Юг»  на
розроблення технічної документації із землеустрою
щодо   встановлення(відновлення)  меж  земельної
ділянки в натурі( на місцевості)

№73
26.02.2021

74 Про  створення  Спільної  комунальної  установи
«Об’єднаний  трудовий  архів  Воскресенської,
Первомайської  селищних  рад  та  Галицинівської,
Мішково-Погорілівської, Шевченківської сільських
рад»

№74
26.02.2021



Секретар селищної ради                                                   Тетяна БІЛОЗОР

                                         

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

П Р О Т О К О Л

26 лютого 2021 року № 4                      ІV сесія  селищної ради



смт Воскресенське                               восьмого скликання   
                                                        
                          Місце проведення - мала зала  приміщення Будинку культури
                                                                               початок засідання-12.15
                                                                               закінчення засідання-17.30
   Всього  обрано  депутатів - 26
   Присутні  на  сесії – 21 ( список присутніх додається)
   Відсутні – 5( Єрмолова В.М, Храмов О.П.,Фільтанович Н.О., Луцик М.А.,     
   Цопа П.О.)

Запрошені:

Манжула Л.А-  керуюча справами( секретар) виконавчого комітету;
Крикун І.Ф.-  староста с. Михайло-Ларине
Ігнатов О.А.-  староста с-ща Грейгове, сіл Водокачка,Степове та Червоне.
Хроленко І.О.-  староста с.Калинівка
Список присутніх додається.

  Головуючий: Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр 
Михайлович.

          Відповідно до пункту 12 статті 46 Закону України  «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»  ,  Регламенту  роботи  Воскресенської  селищної
ради 8 скликання,  затвердженого рішенням ІІ  сесії  селищної  ради №2 від
15.12.2020  року, сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні
бере  участь  більше  половини  депутатів  від  загального  складу  ради.Наша
сесія є повноважною

Селищний голова Шаповалов О.М. запитав чи є в кого які пропозиції  щодо
початку роботи сесії

Крижановська В.В., депутат від виборчого округу внесла пропозицію 
встановити регламент роботи сесії.

Шаповалов О.М. сказав, що це буде в процесі роботи сесії.

   Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр Михайлович 
вносить пропозицію про відкриття четвертої  сесії селищної ради восьмого 
скликання.

                / Лунає Державний Гімн України/



                   Для забезпечення роботи ІV сесії  селищної ради головуючий 
вносить пропозицію про обрання лічильної комісії  у складі 3 депутатів, а 
саме:

Варфоломєєву Аліну Сергіївну, Смирнову Ольгу Анатоліївну та Сивопляс 
Ольгу Вікторівну для здійснення підрахунку голосів, зокрема при прийнятті 
рішень відкритим поіменним голосуванням. Селищна рада затверджує склад 
лічильної комісії.

Шановні депутати   !  

На засіданні присутні мешканці Воскресенської територіальної громади. До 
виступу записалися:

- Шабільянова Ірина Володимирівна, депутат  обласної ради,
- Волчан Юлія Євгенівна, помічник  депутата,
- Любченко Михайло Трохимович,
- Печериця В’ячеслав Вікторович, депутат районної ради

Всім розданий порядок денний. 

Шаповалов О.М., селищний голова, зачитав заяву депутата Шаланича 
Ярослава Михайловича про складання ним депутатських повноважень.

Враховуючи те, що питання порядку денного були обговорені на засіданнях
постійних  комісій  селищної  ради,  запропонував  включити  питання  про
достроковеприпинення  депутатських  повноважень  депутатом  Шаланичем
Я.М. до порядку денного ІV сесії селищної ради. Запитав чи будуть у кого які
пропозиції?

Садова  Т.Й.,  депутат  селищної  ради  висловила  свою  думу  про  те,  що
Шаланич повинен був писати заяву на голову сільської виборчої комісії.

Шаланич Я.М. розповів процедуру дострокового припинення повноважень
депутатом селищної ради

Десяцька Т.І.,  депутат  селищної  ради сказала  про те,  якщо питання буде
включено до порядку денного, депутати проголосують і Шаланич Я.М. на цій
сесії не бути вже мати право голосу.

Трофіменко Н.І. виловила свою думку про те, що ще немає рішення ТВК,
він сьогодні ще депутат.



Сакун  О.В.,  начальник  юридичного  відділу  надала  роз’яснення  згідно
чинного законодавства.

Селищний голова запропонував включити до порядку денного питання щодо 
дострокового припинення повноважень депутата селищної ради Шаланича 
Я.М.

Садова  Т.Й.,  депутат  селищної  ради  зауважила  про  те,  що  спочатку
необхідно  повністю  винести  порядок  денний  зачитати,  і  потім  з
пропозиціями внести зміни до порядку денного.

Шаповалов О.М.,селищний голова повідомив, що в порядку денному сесії є
питання  «  Про  затвердження  старости  с.Пересадівка»,В  грудні  місяці  на
останній  сесії  було  запропоновано  провести  громадські  обговорення.  На
протязі 2-щх місяців це питання обговорювалося, але на жаль не проводили
громадських зборів.  Запропонував зняти  з  порядку  денного питання  щодо
затвердження  старости  с.  Пересадівка  та  провести  відкриті  громадські
слухання, це буде доречно, тому що питання нагальне. Необхідно провести
все  юридично  правильно,  Залишається  переважне  право  за  селищним
головою  видвигати  кандидатуру  на  посаду  старости,  але  ми  працюємо  з
людьми і для людей. Думає, що буде правильно  щоб почули яких кандидатів
буде пропонувати селищна рада, і яких буде пропонувати громада. Є чітко
визначене законодавство і необхідно діяти в рамках закону. Завжди працював
і  буду  працювати  разом з  людьми,  але  тільки  в  правовому полі.  Зберемо
збори і питання буде розглянуто. Голова наголосив на дві зміни до порядку
денного сесії.

Моторний М.М., депутат від виборчого округу № 2 запропонував внести до
порядку  денного  питання   про  надання  згоди  на  заключення  договору
суборенди  землі між Степівською гімназією та ТОВ « Прометей Сервіс», ця
інформація  не  розглядалася  на  засіданні  земельної  комісії  ,  тому
запропонував заслухати Любченко Михайла Трохимовича, який записався до
виступу,  і  приймемо  рішення  що  будемо  робити  по  даному  питанню.
Запропонував внести це питання в порядок денни.( озвучив назву питання ).

Шаповалов О.М.  Сказав  про те,  що працюємо для того щоб наповнювати
бюджет. Перша громада в області, яка провела земельні аукціони, провела їх
дуже успішно  із  високими  дуже ставками  оренди.  Дана  земельна  ділянка
знаходиться у державній власності,  не комунальній.  Державною власністю
на  даний  момент  селищна  рада  не  може  розпоряджатися  і  не  можемо
підписувати договір суборенди.(  Садова Т.Й, депутат уточнила, що термін



оренди земельної ділянки-1 рік).Ми повинні зареєструвати речове право на
земельну ділянку, оформити її у комунальну власність, а потім дати дозвіл на
передачу  в  суборенду,  голова  підтримує  це  питання,  але  це  процедурне
питання, не хоче щоб його порушили, рішення буде прийнято неправомірно.
Запропонував  голові  постійної  комісі  з  питань  земельнх  відносин,
природокористування,  планування  території,  будівництва,  архітектури,
раціонального використання земель та екології Моторному Миколі винести
це питання на розгляд комісії.Не піднімалося це питання, тому що спочатку
треба зереєструати  цю земельну ділінку,в першу чергу.

Моторний  М.М.,  депутат,  голова  постійної  комісії  з  питань  земельнх
відносин,  природокористування,  планування  території,  будівництва,
архітектури, раціонального використання земель та екології сказав про те, що
в людини є термін коли він має засіяти поле, ми це питання озвучимо,тому,
що якщо ми не розглянемо дане питання, людина яка обробила земю, внесла
добрива,  не  зможе  посіятися,  не  буде  врожаю,не  буде  надходжень  до
бюджету,хочаб розглянемо його, хаслухаємо і в рамках чинного закондавства
будемо приймати рішення

Шаповалов О.М.,  погодивс,  що заслухати можемо,надамо лово до виступу
Любченко М.Т.

Яськів  Ю.Б,заслухати  питання  можемо,  але  врішення  прийняти  не
можемо,буд-які дії тільки після державної реєстрації речового права

Шаповалов .М.,запропонував вкличити дане питання в «РІЗНЕ»

Салова  Т.Й.  заперечила  селищному  голові,  і  запропонувала  включити  в
порядок денний

Шаповалов О.М поцікавився проте, яке рішення ми приймемо. Пояснив,що
прийняти рішення надати дозвіл ми не можемо, не зареєструвавши ще речове
право за комунальною власністю селищної ради, не маємо ніяких юридичних
підставнадавати в субореду земельну ділянку

Яськів Ю.Б,  пояснив,  що на сьогодні строною договору оренди є Головне
управління Держгеокастру в Миколаївській області.

Шаповалов О.М.-  сказав  про те,  о ми не є  розпорядниками землі на дани
момент

Садова  Т.Й,  депутат  селищно  ради  сказала  що  є  така  пропозиція  від
депутатів…..



Шаповалов  О.М.  закликав  депутатів  працювати  в  юридичнму  полі
правильному полі, щоб потім не вносили зміни,не скасовували це рішення,
навіть  пийнявши  це  рішення  про  «надання»  чи  «не  надання»  воно  є
неправомірним, неправильним,не проти

Садова  Т.Й.,   депутат  селищної  ради,н  сьогоднішні  день,  так  як  нам
доповідали  на  бюджетній  комсї  головний  бухгалтерГрейгівської  сільської
ради,  прийшли   в  грмаду  з  «0».Всі  розуміютьяий  на  сьогднішній  день
фінансовий  стан  в  громаді.Запрпонувала  вкличии  дане  птання  в  порядок
денний,розглянути його,а потім вирішувати що далі будемо робити.

Шаповалов  О.М.  сказав,  що  три  пропозиції  які  є  включено  до  порядку
денного:

1 про зняття питання «Про затвердження старости»
2.внести на розгляд заяву Шаланича Я.М.
3.розгляд питання по суборенді   Степівської школи,65 га -    « передача» чи
«не передача» 
Шаповалов О.М. хто за те, щоб затвердити даний порядок денний?Поіменне 
голосування
Садова Т.Й. запропонувала розглянути питання суборенди земельної ділянки 
першим питанням.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки  відкритого поіменного голосування додаються.
За-22
Проти-0
Утрималися-0
Шаповалов О.М. повідомив, що всі питання розглядалися на постійних 
комісіях ради.До сесії збиралися із головами постійних комісій щодо 
обговорення питань, Запропонував порядок розгляду питан порядку денного:
доповідач, голова постійної комісії вносить свої правки, це прискорить 
розгляд питань порядку денного.
Крижановська В.В., депутат селищної ради поцікавилася питанням 
відсутності регламенту сесії.(початок роботи,закінчення роботи, скільки часу
доповідача і т.д)
Шаповалов О.М. сказав, що Регламент робот сесії затверджено на першій 
сесії.
Десяцька Т.І.запропонувала в порядку денному писати регламент роботи 
сесійного засідання.

І СЛУХАЛИ :Про дострокове припинення повноважень депутата 
селищної ради (Шаланич Я.М.)
Доповідач: Шаповалов О.М.,селищний голова.
Проведено відкрите поіменне голосування.



Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
за-21
проти-0
утрималися -0
Шаланич Я.М. подякував за роботу та побажав  депутатам успіхів.
ВИРІШИЛИ: рішення №1 додається

ІІ СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання  селищного 
бюджету Воскресенської селищної ради за 2020 рік
Доповідач: Черненко Н.Й, головний бухгалтер селищної ради

Депутат Миколаївської обласної ради  Шабільянова Ірина Володимирівна
звернулася  до  селищного,висловившись  про  те,  що  вона  зареєструвалася
доповідачем з першого питання про старосту с. Пересадівка,але в ході сесії
були внесені зміни до регламенту, попросила слова.Поцікавилася чому село
Пересадівка 3 міся без старости,Громада дуже занепокоєна цим, неодноразов
і в усній формі і в письмовій зверталися до неї як до депутата обласної ради з
вирішення  цього  питання.В  ході  сьогоднішньої  сесії  стало  зрозуміло,  що
громадські  слухання,  про  які  повідомлялося   на  23.12.2020  року  все  таки
відбудуться. Наголосила на  дотримання норм чинного законодавства щодо
проведення громадських слухань і просила повідомити її особисто про дату,
час та місце проведення слухань

Шаповалов  О,м.  нагадав  про те,  що відповідно  до  чинного  законодавства
голова  має  право  висувати  канддатуру  на  посаду  старости  села.За  3місця
с.Пересадівка  аж  ніякне  відрізняється  вд  інших  нселаних  пунктів:  всі
комунальні  установ  працюють,  надються  послуги  водопостачання,всі
соціальні послуги,ЦНАПу, робота не стала,робота покращиласяПитання по
старості буде винесено, пообіцяв запросити Шабільянову І.В.

Шабільянова  І.В.  підтвердила  порядок  затвердження  старост,  але  думку
громади треба враховувати
Садова  Т.Й,  депутат  селищної  ради  запропонувала  записати  в  протоколі
термніи , в які повинні відбутися громадські слухання
Десяцька  Т.І. запропонувала –термін  виконання 1 місяці
Шаповалов О.М. пообіцяв, що обов’язково громадські слухання відбудуться.
Жителі с.Пересадівка висловили своє незадоволення щодо відсутності 
старости в с. Пересадівка. Шаповалов О.М закликав усіх дотримуавтися 
порядку.

Депутати повернулися до розгляду другого питання порядку денного.



Черненко Н.Й., головний бухгалтер сказала про те, що дане питання 
розглядалося на  засіданні постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування, соціально- економічого розвитку, інвестицій, інфраструктури та 
житлово- комунального господарства.
Крижановська В.В. зауважила на тому, о вона не є членом бюджетної комісії,
і цього питання не знає
Десяцька Т.І., депутат селищної ради нагадала, що  в протокол було записано
співдоповідачем по даному питання поставити Печерицю В’ячеслава, який 
хоче виступити перед депутатами, який записаний до доповіді.
Шаповалов О.М. зачитав пункт 15 Регламенту роботи ради, де зазначено, що 
доповідають тільки розробники  проєктів рішень .Хто записався на виступи, 
слово буде надано в «Різному». Даний депутат не може бути 
співдоповідачем.
Ксенжик І.Д, депутат селищної ради запропонувала заслухати Печерицю 
В.В, якщо його виступ стосується саме цього питання. Поцікавилася чи були 
порушення.( порушень не було)
Садова Т.Й. сказала про те, що Печериця В, є депутатом районної ради і має 
право брати участь у роботі нашої сесії.
Селищний голова надав 5 хвилин для виступу Печериці В.В.

Печериця В.В. розповів про річну звітність( види звітів).У звіті не знайшов
ніяких порушень, мабуть тому, що не було здійснено аудит. Розповів, яким
чином в селищній раді відбуваються конкурси на постачання продуктів харчу
вання до шкіл,  дитячих садочків  ,які  продукти  туди  завозяться.  Була ідея
створити  комунальне  підприємств  на  території  Воскресенської  селищної
ради, від  діяльності якого всі податки  повинні  були залишатися в громаді
Але  у  відділі  освіти  було  інше бачення  використання  бюджетних коштів.
Проінформував про порушення ( договір від 10.02.2020 року, по результатах
проведення цього тендеру- передано третім особам 16 518 грн, )
Шаповалов О.М.запропоноував  депутатам з  данного  питання звернутися  в
правоохоронні  органи.Підримав  ідею  створенгя  комунального
підприємства.Начальнк віділуосвіти не може «під когось» робити процедуру
тендерних закупівель тієї чи іншої продукції.
( Депутати просили продовжити виступ Печериці В. ще на 10 хв)
Печериця  продовжив  свій  виступ.  Вякому  зауважив  на  невідпвідність
чинному законодавсту щодо закупівліяєць, м’ясопродукти.Треба перевіряти
картоплю, горох  та інші бо немає у публічному доступі. Проінформував  про
стан ситуації в 2021 році.
Шаповалов О.М. надав слово начальнику відділу освіти, культури, молоді та
спорту Шаланиу Я.М.
Крижановська В.В., депутат селищної ради висказала свою думку про те, що
 В 2020 роц карантин розпочасвся 12лютого, коли були закриті всі школи
дитячі садки всього району. В червні місяці на сесії поцікавилася питанням
щодо економії коштів за це період, на що отримала відповідь від колишного



начальника  відділу  ОКМС  Черновол  Г.С.  про  те,  що  частину  економії
«заморожено»(масло,м’ясо),останні  продукти(  карртопля,  морква)  буде
реалізовано, а коши будуть повернуті до бюджету. Економія по харчуванню
складала  -  600  тис  грн.На  запитання  «куди  можна  витратити  ці  кошти?»
отримала  відповідь-«тільки  на  харчування»Зауважила  на  неякісне
харчування в дитячих садках ( Депутати в залі висловили своє незадоволення
ситуацією яка склалася)
Шаповало  О.М.  запропонував  сворити  робочу  групу,  проаналізувати  стан
використання продуктів по2020 році.

Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради зачитала проєкт рішення з
питання «Про затвердження звіту про виконання  селищного бюджету 
Воскресенської селищної ради за 2020 рік»
Шаповалов ОМ запропонував відділу освіти провести повний аналіз 
помісячний розпис використання коштів за 2020 -2011 роки, на наступне 
засідання бюджетної комісії надати розвернутий звіт. Запросив депутатів 
прийти ознайомитись.

Проведено поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного відкритого голосування додаються.
за -6
проти -0
утрималися -15
Депутат Десяцька Т.І. надала секретарю для реєстрації лист Печериці В.В.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

Черненко Н.Й. пояснила депутатам, якщо не прийнято рішення « Про 
затвердження звіту про виконання селищного бюджету Воскресенської 
селищної ради за 2020 рік» не прийнято, то  не можемо розглядати питання    
« Про внесення змін до бюджету»
Ксенжик І.Д.,Десяцька Т.І. запропонували провести аудит.

Шаповалов О.М. оголосив переву в засіданні.

Садова Т.Й., депута селищної ради сказала про те, що  питання внесення змін
до бюджету  на 2021 рік, а яку статтю бюджетного кодексу ми порушуємо, 
якщо ми не приймаємо звіт, але вносимо зміни до бюджету на 2021 рік.
Черненко Н.Й, головний бухгалтер відповіла, що статтю сказати не може, але
знає,що якщо не затвердили виконання звіту за минулий рік,як ми можемо 
розпочати наступний.
Садова Т.Й,  бюджету на 2021 рік прийнято. Причому звіт за 2020 рік до 
внесення  змін до 2021 року. Просила назвати конкретно статтю бюджетного 
кодексу, якою керуєтесь



Печериця В.В. підтвердив той факт, що не можна розглядати питання 
внесення змін до бюджету на 2021 рік, коли на затвердженого звіт за 2020 
рік. Розповів про перевірки, які повинні бути в селищній раді, у випадку 
неприйняття звіте про виконання бюджету за 2020 рік. Зачитав інформацію 
щодо вчинення певних дій, враховуючи надану ним інформацію по 
тендерним закупівлям по відділу освіти, культури ,молоді та спорту 
Воскресенської селищної ради ( додається).

ІІ СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Михайло-Ларинської сільської ради за 2020 рік.

Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер Воскресенської селищної
ради сказала про те, дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії
з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального господарства

Пильо Ю.М., голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та
житлово-комунального господарства сказав про те, питання було заслухано 
на профільній бюджетній комісії і у членів комісії зауважень не було, 
запропонував проголосувати без обговорення.

Садова Т.Й. проінформувала, що перевірила договора сільськогосподарських
підприємств ТОВ «ВЛАС» та « Прометей-Сервіс»- заборгованість відсутня

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування додаються.
за-21
проти-0
утрималися-0
ВИРІШИЛИ: рішення №2 додається

ІV СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Грейгівської сільської ради за 2020 рік.
Доповідач:Черненко Н.Й.,головни бухгалтер селищної ради

Пильо Ю.М., голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та
житлово-комунального господарства сказав про те, питання було заслухано 
на профільній бюджетній комісії і у членів комісії зауважень не було, 
запропонував проголосувати без обговорення.
Інших запитань, зауважень не було.



Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування додаються.
За-21
Проти-0
Утрималися-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 3 додається

V СЛУХАЛИ:Про надання згоди на безоплатну передачу майна до 
УДКСУ Вітовськог району Миколаївської облаті
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради 
доповіла,про те, що це рішення стосуєтьс майна,ке в 2008 році було придбано
Калинівською сільською радою та Воскресенською селищною радою для 
Вітовького казначейства.Це майно було передано на відповідальне зберіганні
до УДКСУ, протягом всього періоду ним користувалися.

Пильо Ю.М., голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та
житлово-комунального господарства сказав про те, питання було заслухано 
на профільній бюджетній комісії і у членів комісії зауважень не було, 
запропонував підтримати це рішення.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування- одноголосно.
за-21
проти-0
утрималися-0

ВИРІШИЛИ: рішення № 4 додається

VІ СЛУХАЛИ: Про затвердження передавальних актів балансових 
рахунків, матеріальних цінностей та активів.
Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради
Депутати вияснили чи всі зауваження, надані на засіданні постійної комісії з 
питань фінансів, бюджету, планування, соціально- економічого розвитку, 
інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального господарства , 
виправлені.
Проведено поіменне голосування.
Підсумки  відкритого поіменного голосування додаються.
за-21
проти-0
утрималися-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 5 додається

VІІ СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної 
ради від 23.12.2020 року №15 « Про затвердження структури виконавчих 



органів Воскресенської селищної ради, загальної чисельності апарату 
селищної ради та її виконавчих органів»
Доповідач: Белев’ят Ю.І., в.о начальника фінансового відділу
Пильо  Ю.М.,  голова  постійної  комісії  з  питань  фінансів,  бюджету,
планування,  соціально-  економічного розвитку,  інвестицій,  інфраструктури
та  житлово-комунального  господарства,  повідомив,  що   на  засіданні
профільної  комісії  зауважень  не  було.  Просив  депутатів  підтримати  дане
рішення.
Садова  Т.Й.  рекомендувала  протокольно  записати  про  відповідальність
працівників соціального захисту.
Проведено голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування- додаються.
за-20
утрималися-0
проти-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 6

VІІІ СЛУХАЛИ: Про присвоєння Воскресенському селищному голові 
Шаповалову О.М. чергового рангу посадової особи  місцевого 
самоврядування.
Доповідач: Манжула Л.А., керуюча справами (секретар) виконавчого 
комітету селищної ради зачитала проєкт рішення.
Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань фінансів, 
бюджету, планування, соціально- економічного розвитку, інвестицій, 
інфраструктури та житлово-комунального господарства.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування –додаются.
за-19
проти-0
утрималися-0
не голосували-1
ВИРІШИЛИ: рішення №7 додається

ІХ СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної 
територіальної громади на 2021 рік.
Доповідач: Белев’ят Ю.І.,в.о  начальника фінансового відділу  
ознайомила депутатів із проєктом рішення.
Пильо Ю.М., голова постійної комісії з  питань фінансів, бюджету, 
планування, соціально- економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури 
та житлово-комунального господарства  сказав   про те, що на засіданні 
комісії було прийнято рішення винести це питання на сесію селищної ради, 
але депутати мали його доопрацювати, на сесії внести правки.



Десяцька Т.І. поцікавилася пунктом «заробітна плата», а саме: чи отримують 
працівники освіти  та культури щомісяця преміювання, так як отримують 
працівники селищної ра і чому «ні»,якщо «ні»?
Белев’ят Ю.І. надала пояснення  про те, що при формуванні бюджету не в 
повному обсязі було заклдено заробітну платуЗаробітна плата виплачується 
працівникам селищної ради згідно Постанови КМУ № 268, до неї є 
додатки ,де вказані посадові оклади. Посадові оклади невеликі.
Десяцька Т.І. поцікавилася питанням відсутності премій у працівників освіти.
Шаланич Я.М., начальник відділу ОКМС пояснив ,що преміювання 
працівників проводиться в межах фонду преміювання заробітної плати, за 
наявності коштів 1 раз в рік.
Шаповалов О.М. запропонував  винести питання на засідання постійної 
комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально- економічного 
розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального господарства
, відділ освіти зробить розрахунки і виділимо додаткові кошти на 
преміювання працівників відділу ОКМС
Ксенжик І.Д., депутат селищної ради просила до наступної сесії надати 
депутатам для перегляду матеріали для порівняння премій працівників 
селищної ради та відділу освіти 
Пильо Ю.М. запропонував прийняти проєкт рішення, але з питання, яке 
озвучила Десяцька Т.І.створити тимчасову комісію яка розгляне питання 
преміювання працівників закладів освіти,культури,молоді та спорту.

Депутати запропонували створити комісію у складі:

1Десяцька Т.І.
2.Білячак М.В.
3.Варфоломеєва А.С.
4.Пильо Ю.М.
5.Смирнова О.А.
Проведено голосування
Підсумки голосування додаються.
за-16
проти-0
утримались-4
ВИРІШИЛИ: рішення № 8 додається.

Печериця В.В. запропонував розробити Положення про преміювання для всіх
працівників.

Х СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про умови оплати праці 
працівників апарату Воскресенської селищної ради, їх преміювання та 
надання матеріальної допомоги.
Доповідач: Черненко Н.Й, головний бухгалтер селищної ради. Питання 
розглядалося на засіданні постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 



планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та
житлово- комунального господарства.
Пильо Ю.М., голова комісії сказав що питання розглядалося депутатами на 
засіданні профільної комісіїбло питання щодо відсоткової ставки 
преміювання. Була зменшена із «до 200%» на « до 150 %», тому,якщо у 
депутатів немає інших пропозицій,питання можна розглянути

Десяцька Т.І., внесла пропозицію 110% і поставити 2-і пропозиції на 
голосування.

Перша пропозиція  - « до 150%»

Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються
за- 9
проти-0
утрималися-11 .                                 Рішення не прийнято.
Депутати провели обговорення щодо окладів працівників селищної ради. В 
обговоренні взяли участь Ксенжик І.Д, Шаповалов О.М.,Белев’ят Ю.І.

Ксенжик І.Д. запропонувава провести повторне голосування за «до150%»

Шаповалов О.М. ми повернемося до проведення спільних засідань комісій, 
щоб всі питання були обговорені всіма депутатами ради

Друга пропозиція- «до 110%»

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки  відкритого поіменного голосування додаються
за-5
проти-1
утримались-14                              Рішення не прийнято.
Трофіменко  Н.І.,  депутат  селищної  ради   спочатку  було  запропоновано
«  до  200%»,  питання  преміювання  буде  вирішуватися  індивідуально.
Запропонувала «160%».
Ксенжик  І.Д.  поцікавилася  питанняям  проте  хто  будіе  вирішувати
індивідуально.
Моторний  Микола  вислоив  свою  думку  про  те,  що  иникла  конфліктна
ситуація,тому що депутатати не знають яким чином розподіляються премії,
можливо  було  б   і  200  %  коректно  якщо   депутата  знали  за  що  і  кому
нараховується  премія,  У  депутатів  є  недовіра,  хто  буде  отримувати  цю
премію
Садова Т.Й. внесла пропозицію: доопрацювати Положення про преміювання
і  винести  на  засідання  постійної  комісії  з  питань



фінансів,бюджету,планування,  соціально-економічного  розвитку,
інвестицій,інфраструктури та житлово- комунального господарства
Ксенжик  І.Д,  депутат  селищної  ради  поцікавилася  питанням  хто
визначає,який розмір премії якому працівнику треба пставити. Треба зробити
так,щоб  всі  отримали  по  своїм  заслугам,по  якості  роботи,по  кількості
вионаної роботи
Шаповалов  ОМ.-  надав  пояснення,  що  це  є  щомісячне  розпорядження
селищного голови.
Белев’ят  Ю.І.,начальник  фінансового  відділу  запропонувала  депутатам
звернутися  із  депутатським  запитом,  де  у  відповіді  надасть  всі  планові
відомості з процентними ставками.
Сивопляс О.В, депутат селищної ради висловила свою думку про Положення
про преміювання.
Хроленко  С.О.  поцікавися  питаннямпро  те,  чи  можна  в  Положенні  про
преміювання підійти диференційовано, тобто : голові, завтупникам-не більше
25%; начальникам відділів- не більше-50%.
Белев’ят Ю.І-погодилася прописати це в Положенні.
ЯськівЮ.Б виловси свою дкму про те, що краще ніж начальник відділуніхто
не може сказати працювала ця лдина чи не працювала,комісія кожен день
біля працівника сидіти не буде.Запропонува внести в Положення пункт, де
пропозиції будуть надавати керівники відділів.
Пильо  Ю.М  вніс  пропозицію  винеси  питання  в  розмірі  150%  і  разом   з
Положенням  про  преміювання   по  відділу  освіти  доопрацювати  і  дане
Положення.
Третя пропозиція - « до 150%»

Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються
за-19
проти-0
утрималися-1
ВИРІШИЛИ: рішення №9 додається

ХІ СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про умови оплати праці 
працівників Фінансового відділу Воскресенської селищної ради, їх 
преміювання та надання матеріальної допомоги.
Доповідач: Белевят Ю.І., в.о начальника фінансового відділу 
ВИСТУПИЛИ: Пильо Ю.М., голова постійної комісії з питань фінансів, 
бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, 
інфраструктури та житлово- комунального господарства сказав, що дане 
питання розглядалося на засіданні профільної комісії і прийнято рішення 
встановити максимальний процент преміювання в розмірі до 100%,просив 
підтримати даний проєкт рішення. Зауважень не надходило
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування додаються.



за-19
проти-0
утрималися-0
Не голосував-1
ВИРІШИЛИ: рішення №10 додається

ХІІ СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту будівництва ( Капітальний 
ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. Центральна та вул. 
Почтова в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області)
Доповідач: Мельник Л.Є, спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку
ВИСТУПИЛИ:  Пильо  Ю.М.,  голова  постійної  комісії  з  питань  фінансів,
бюджету,  планування,  соціально-  економічного  розвитку,  інвестицій,
інфраструктури та житлово- комунального господарства який запропонував
не  заслуховувати  кожен  проєкт  рішень,  так  як  всі  вони  розглядалися  на
профільній комісії, а саме:

- Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. Центральна
та  вул.  Почтова  в  смт  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області.

- Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.   Михайла
Грушевського  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської
області.

- Капітальний ремонт дороги(відновлення елементів покриття)  по вул.
Шевченко  на  ділянці  від  буд.№40  до  буд.№20 в  смт  Воскресенське
Вітовського району Миколаївської області.

- Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.Пушкаревського в
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області.

- Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  Зоряна  в  смт  Воскресенське
Вітовського району Миколаївської області.

- Капітальний ремонт дороги по вул. Баклана в с.Калинівка Вітовського
району Миколаївської області.

- Капітальний ремонт дороги по вул. Баклана в с. Калинівка Вітовського
району Миколаївської області.

- Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. Соборна та
вул. Почтова в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської
області.
Проведено  відкрите поіменне голосування. 
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються
за- 19
проти-0
утрималися-0
не голосували-1
ВИРІШИЛИ: рішення № 11 додається



ХІІІ  СЛУХАЛИ: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 а 
соціально-економічного розвитку.
Запитань,зауважень від депутат не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
За-
Проти-
Утрималися
ВИРІШИЛИ:рішення №12 додається.

ХІV СЛУХАЛИ:Про затвердження проекту 
будівництва(Капітальний ремонт  дороги( відновлення елементів 
покриття) по вул. Шевченко на ділянці від буд №40 до буд № 20 в 
см Воскресенське  Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Мельник Л.Є.,спеціаліст відділу ЖКГ,інвестицій та 
соціально- економічного розвитку.
Запитань,зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються.
За-
Проти –
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 13 додається

ХV СЛУХАЛИ:По затвердження проекту будівництва 
(Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. 
Пушкаревського в с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області)
Доповідач: Мельник Л.Є.,спеціаліст відділу КГ,інвестицій та 
соціально-економічного розвитку
Запитань,зауважень не надходило
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки  відкритого поіменного голосування додаються.
За
Проти-
Утрималися
ВИРІШИЛИ: рішення № 14 додається

ХVІ СЛУХАЛИ:Про затвердження проекту 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.
Запитань,зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 15 додається

ХVІІ СЛУХАЛИ:Про затвердження проєкту будівництва                   
( Капітальний ремонт дороги по вул. Баклана в сКалинівка 
Вітовського району Миколаївської області)
Доповідач: Мельник Л.Є.,спеіаліст відділу ЖКГ,інвестицій та 
соціально-економічного розвитку.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите,поіменне голосування.
Підсумки  відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися
ВИРІШИЛИ:рішення № 16 додається

ХVІІІ СЛУХАЛИ: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.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 17 додається.

ХІХ СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
будівництва( Капітальний ремонт  харчоблоку в Михайло-
Ларинському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Воскресенської селищної ради Миколаївської області, 
вул.Шкільна,30 с.Михайло-Ларине Вітовський район 
Миколаївська область).
Доповідач: Мельник Л.Є., спеціаліст відділу ЖКГ,інвестицій та 
соціально-економічного розвитку.



Виступили:Пильо Ю.М.,голова постійної комісії з питань 
фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, інфраструктури та  житлово - комунального 
господарства повідомив депутатів про е, що всі проекти  рішень щодо 
капітальних ремонтів харчоблоків в закладах освіти Воскресенської 
селищної ради обговорювалися на засіданні  профільної 
комісії,заперечень не надходило. Просив депутатів підтримати дані 
проекти рішень.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування-додаються:
За
Проти-
утрималися-
ВИРІШИЛИ:рішення №18 додається

ХХСЛУХАЛИ:Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
будівництва( Капітальний ремонт харчоблоку в Червонянській 
гімназії  Воскресенської селищної ради Миколаївської області, 
вулиця Шкільна,27, с.Червоне, Вітовський район Миколаївська 
область)
Доповідач:Шаланич Я.М.,начальник відділу освіти,культури, 
молоді та спорту
Запитань, заперечень, зауважень від депутатів не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 19 додається

ХХІ СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на виготовлення проекту 
будівництва(  Капітальний ремонт харчоблоку в Степівській 
гімназії Воскресенської селищної ради Миколаївської області, 
вулиця Космонавтів,23,с .Степове,Вітовський район,Миколаївська
область)
Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу ОКМС
Заперечень, запитань від депутатів не надходило
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки  відкритого  поіменного голосування додаються.
За-
Прои
Урималися-
ВИРІШИЛИ:рішення № 20 додається



ХХІІ СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на виготовлення проекту 
будівництва ( Капітальний ремонт харчоблоку в Грейгівському 
закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради Миколаївської області, вулиця 14 Гвардійської 
дивізії,3, Вітовський район Миколаївська область)
Доповідач:Шаланич Я.М.,начальник відділу ОКМС
Запитань,зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного  голосування додаються:
За
Проти-
Урималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №21 додається

ХХІІІ СЛУХАЛИ: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 ОКМС, зачитав 
проект рішення.
Заперечень, зауважень не надходило .
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого  поіменного  голосування додаються  :
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 22 додається

ХХІV СЛУХАЛИ:Про створення Комунального підприємства 
Воскресенської селищної ради.
Доповідач: Шаповалов О.М,селищний голова довів до відома 
депутатів інформацію щодо створення ????????????????
В обговоренні питання взяли участь:
Ксенжик І.Д, депутат селищної ради, яка вважає,що нове підприємство 
не треба створювати, а необхідно в ЖКП « Калину» додати штатні 
одиниці,зробити добру заробітну плату.
Моторний М.М.,депутат селищної ради висловив свою думку про те, 
що створивши нове підприємство,будуть утворені нові борги
Хроленко І.О., підтримав пропозицію створення  що одного 
комунального підприємства.



Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради розповів про види діяльності нового 
комунального підприємства
Садова ТЙ., депутат селищної ради поцікавилася тим, чи є економічне 
обг рунтування створення нового комунального підприємства, та 
стурбована питанням відсутності розрахунків на відшкодування 
збитків по ТОВ «ЄКС»
Терлецький В.В., депутат селищної ради поцікавився питанням 
призначення керівника  комунального підприємства.
Шаповалов ОМ, селищний голова відповів, що за результатами 
конкурсу.
 Терлецький В.В. запропонував кандидатуру на посаду керівника   
нового комунального підприємства «Лагуна» погоджувати з 
депутатами.
Десяцька Т.І., депутат селищної ради запропонувала створити одне 
комунальне підприємство
Печериця ВВ, депутат Миколаївської районної ради поцікавився долею
існуючих підприємств.
Шаповалов О.М. пояснив, що 31.03.2021 року закінчуються 2 договори 
з РЕСом по с. Михайло-Ларине , с-щі Грейгове, селах Водокачка, 
Степове та Червоне.
Ігнатов О.А.,староста с-ща Грейгове, сіл Водокачка,Степове та Червоне
підтримав  проект рішення щодо створення  ЖКП «Лагуна».
Ксенжик І.Д., депутат селищної ради, висловила свою думку про те, що
знаючи що будуть нові борги,ми приймаємо  рішення щодо створення 
нового ЖКП.
Хроленко С.О., депутат селищної ради підтримав створення нового 
комунального підприємства.
Садова Т..Й., депутат селищної ради запропонувала  доповнити              
« КВЕДами» СТАТУ Т  установи,тобто збільшити види робіт.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №23додається

ХХVСЛУХАЛИ:Про створення відділу соціального захисту 
населення Воскресенської селищної  ради, затвердження 
Положення про Відділ соціального захисту населення а вжиття 
заходів щодо його реєстрації
Доповідач: Зябко С.В., начальник відділу
В обговоренні питання взяли участь:



Садова Т.Й, депутат селищної ради поцікавилася критеріями,за якими 
будуть приймати працівників у відділ.
Зябко С.В. сказав, що всі працівники будуть  переведені,а начальник 
відділу буде прийнятий на конкурсній основі.
Сивопляс О.В, голова постійної комісії селищної ради з питань 
соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та 
дитинства,освіти,культури,молоді та спорту сказала про те, що питання
створення відділу соціального захисту населення розглядалося на 
профільній комісії , запропонувала підтримати проект рішення.
Проведено  відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Урималися-
ВИРІШИЛИ:рішення №24 додається

ХХVІ СЛУХАЛИ:Про прийняття майна у комунальну власність 
Воскресенської селищної ради.
Доповідач: Черненко Н.Й.,головний бухгалтер селищної ради
В обговоренні даного питання взяли участь:
Пильо Ю.М., голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування,соціально-економічного розвитку, інвестицій, 
інфраструктури та житлово- комунального господарства  запропонував 
питання, що стосуються Вітовського загону місцевої пожежної 
охорони підтримати, так як всі вони обговорювалися на профільній 
комісії.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №25 додається

ХХVІІ СЛУХАЛИ:Про затвердження внесення змін до Положення 
про Вітовський загін місцевої пожежної охорони.
Доповідач: Жук О.П., начальник Вітовського загону місцевої 
пожежної охорони.
Запитань,зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого  поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 26 додається



ХХVІІІ СЛУХАЛИ:Про затвердження структури Вітовського 
загону місцевої пожежної охорони .
Доповідач: Жук О.П., начальник Віовського загону місцевої поеної
охорони.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утри малися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 27 додається

Микола Моторний, депутат селищної ради запропоновував надати 
слово Любченко М.Т,який записаний до виступу.
??????????????????5 тис га землі орендує на Грейгове,якісно оброляє 
землю.
З 2009 року орендує 65 га землі у Степівській школі.Прокуратура 
розірвала договір. Сплачує всі податки
Землі були передані селищній раді 1112.2020 року
Писав до селищної ради лист,через 2,5 місяці отримав відповідь.Не 
можна давати відповідь,не погодивши з земельною комісією
Підготував землю, купив насіння.Просив дати дозвіл на укладення 
договору мі Степівською школою і ним.
Любченко М.Т. розповів
, що оренда 65 га в рік 200 тис, крім ого збудував 2 церкви( Степова та 
Червоне),відремонтував ФАП та придбав для нього обладнання.
Шаповалов О.М. сказав, що маємо діяти в рамках  закону.Сьогодні на 
сесії треба прийняти землі з державної власності у комунальну, 
зареєструвати право власності.
??????????????

ХХІХ СЛУХАЛИ: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( Романник М.М.,Стоянова В.М., 
Парафіло Н.М., Бондарь О.М., Шведюк Е.П, Нінора 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 зачитав проект рішення.
В обговоренні тиння взяли участь:
Моторний М.М., депутат селищної ради,який повідомив, що дане 
питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань 



земельних відносин, природокористування,планування території, 
будівництва,архітектури,раціонального використання земель  та 
екології та запропонував  підтримати проєкт рішення.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №28 додається

ХХХ СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення Воскресенської 
селищної ради від 30.06.2020 року №21 «Про створення конкурсної 
комісії Воскресенської селищної ради з відбору суб’єків 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 тань 
діяльності виконавчих органів ради зачитав проєкт рішення
В обговоренні питання взяли участь:
Моторний М.М., депутат селищної ради вніс пропозицію включити
до складу комісії депутата Печерицю Є.В.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №29 додається.

ХХХІ СЛУХАЛИ:Про затвердження місця розташування земель 
садівничих товариств
Доповідач: Білозор Т.П, секретар селищної ради запропонувала 
проект рішення.
В обговоренні питаня взяли участь:
 Моторний ММ.,голова постійної комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, раціонального використання земель та 
екології сказав,що питання розглядалося на засіданні профільної 
комісії.Запитань, заперечень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №30 додається



ХХХІІ СЛУХАЛИ: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
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії. 
Запитань,заперечень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ:рішення № 31 додається

ХХХІІІ СЛУХАЛИ:Про поновлення договоре оренди землі.
Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради
Питання розглядалося на засіданні профільної  комісії
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування додаються:
За
Проти
Урималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №32 додається

ХХХІV СЛУХАЛИ:Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Кошику О.С.
Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради запропонував проект рішення.
Питання розглядалося на  засіданні профільної комісії. Запитань, 
зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування додаються:
За
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ:рішення № 33 додається



ХХХV СЛУХАЛИ:Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Ільницькому О.М
Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради запропонував проект рішення.
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії
Запитань, заперечень не надходило
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За
Проти
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №34 додається

ХХХVІ СЛУХАЛИ:Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Присташу Я.М.
Доповідач: Яськів Ю.Б, заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради запропонував проект рішення
Питання розглядалося на  засіданні профільної комісії Запитань, 
заперечень не надходило
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися
ВИРІШИЛИ: рішення № 35 додається

ХХХVІІ СЛУХАЛИ:Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Штефану В.А
Доповідач: Яськів ЮБ, заступник селищного голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради запропонував проект рішення.
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії.
Запитань, зауважень не надходило
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки  відкритого поіменного голосування  додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №36 додається

ХХХVІІІ СЛУХАЛИ:Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Нікітіній А.А.
Доповідач: Яськів Ю.Б.,заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради запропонував проєкт рішення. 
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії.



В обговоренні даного питання взяли участь:
 Ігнатов О.А., староста с-ща Грейгове, сіл Водокачка,Червоне,Степове 
розповів про те,що на земельних ділянках площею 1 га громадяни 
випасають власну худобу. Депутатам пропонується затвердити проєкт 
землеустрою, а не надати земельну ділянку
Садова Т.Й., депутат селищної ради  висловила свою думку про те ,що
власникам худоби необхідно створити спілку.
Моторний М.М.,депутат селищної ради запропонував  депутатам 
виїхати на місце розташування земельної ділянки для детального 
вивчення даного питання
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

ХХХІХ СЛУХАЛИ:Про затвердження проекту 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 запропонував проект рішення. 
Питання розглядалося на профільній комісії.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

ХL СЛУХАЛИ:Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Антинескул С.І.
Доповідач:Яськів Ю.Б.,заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради запропонував проект рішення. 
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії.
В обговоренні питання взяли участь:
??????????????????????????????????
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки  відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято



ХLІ СЛУХАЛИ: 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 запропонував проект рішення.
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 37 додається

42 СЛУХАЛИ:Про затвердження проекту 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 запропонував проект рішення.
Питання розглядалося на профільній комісії селищної ради
Запитань,зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 38 додається

43.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ноздренку В.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 голви з питань 
діяльності виконавчих органів ради запропонував проект 
рішення.Питання розглядалося на профільній комісії селищної ради.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 39 додається.



44. СЛУХАЛИ: Про надання Витязь Г.П. на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки.
Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради.
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії.
Запитань, заперечень, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 40 додається

45. СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Пачуку 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
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії
????????????????????????????????????????
 Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято.

46. СЛУХАЛИ: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
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

47.СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Панчуку В.Ю. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства.



Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування доаються:
За
Проти-
Утрималися
ВИРІШИЛИ: рішення №41 додається

48 СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Панчуку Д.Ю. 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
Питання розглядалося на профільній комісії
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 42 додається

49СЛУХАЛИ: 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
В обговоренні питання взяли участь:
Моторний М.М, голова постійної комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
раціонального використання земель та екології,який повідомив, о 
питання обговорено на профільній комісії
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ:рішення №43 додається
50 СЛУХАЛИ: 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
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії



????????????????????
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

51 СЛУХАЛИ:Про надання 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.
Питання розглядалося на  засіданні профільної комісії.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

52 СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Грибу С.В на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для фермерського господарства
Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради
Питання розглядалося на  засіданні профільної комісії
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

53СЛУХАЛИ: 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
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії селищної ради
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-



ВИРІШИЛИ:рішення не прийнято

54 СЛУХАЛИ: 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
Питання обговорювалося на засіданні профільної комісії.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

55 СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Гриб 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.
Питання розглядалося на профільній комісії селищної ради
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

56 СЛУХАЛИ: 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.
Питання розглядалося на  засіданні профільної комісії селищної ради
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
ВИРІШИЛИ: рішення №44 додається

57 СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення Воскресенської 
селищної ради від 11.09.2020 № 48 «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в користування на умовах оренди».
Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради запропонував проєкт рішення.



Питання розглядалося на засіданні профільної комісії. Заперечень , 
зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ:рішення №45 додається

58. СЛУХАЛИ:Про припинення права постійного кори
 стування  земельною  ділянкою  товариству  з  обмеженою
відповідальністю агропромисловій фірмі «Тавріда-Сервіс».
Доповідач:  Яськів  Ю.Б.,  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради.
В обговоренні питання взяли участь:
Моторний М.М., голова постійної комісії з питань земельних відносин,
 природокористування, планування території,будівництва, архітектури,
раціонального  використання  земель  та  екології,  який  повідомив,  що
дане питання було розглянуто на засіданні профільної комісії селищної
ради.Запропонував підтримати даний проект рішення.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися
ВИРІШИЛИ: рішення №46 додається

59 СЛУХАЛИ: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.
Питання було розглянуто на профільній комісії селищної ради
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №47 додається



60 СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу Ковальчику М.О на
розробку 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.
Питання обговорювалося на засіданні профільної комісії селищної ради
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ:рішення №48 додається

61  СЛУХАЛИ:Про  відмову  у  наданні  дозволу  Попову  ДС.  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   питань
діяльності виконавчих органів ради.
Питання обговорювалося  депутатами на  засіданні  профільної  комісії
селищної ради. Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №49 додається

62.Про прийняття з державної у комунальну власність земельних
ділянок сільськогосподарського призначення.
Доповідач:  Яськів  Ю.Б.,  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради.
Дане  питання  обговорювалося  депутатами  на  засіданні  профільної
комісії.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 50 додається

63СЛУХАЛИ: 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.
Питання обговорювалося депутатами на засіданні профільної комісії.
Заперечень, зауважень від депутатів не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися –
ВИРІШИЛИ: рішення № 51 додається

64 СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Кирєєву А.Л. 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.
Питання обговорювалося  депутатами на  засіданні  профільної  комісії
Запитань заперечень від депутатів не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування:
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №52 додається

65  СЛУХАЛИ:Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність громадянин Кучманичу
О.М.
Доповідач:  Яськів  Ю.Б.,  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради.
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 53 додається

66  СЛУХАЛИ: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
Питання обговорювалося депутатами на засіданні профільної комісії.
Проведено відкрите поіменне голосування.



Підсумки відкритого поіменного  голосування додаються:
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято

67  СЛУХАЛИ:  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
Питання  обговорювалося  депутатам  на  засіданні  профільної
комісії селищної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ:рішення не прийнято

68СЛУХАЛИ: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.
Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ:рішення не прийнято

69 СЛУХАЛИ: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 ЮБ.,заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради.
Питання розглядалося на профільній комісії селищної ради
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
 Утрималися-
ВИРІШИЛИ:рішення №54 додається



70.СЛУХАЛИ: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
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 55 додається

71 СЛУХАЛИ: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.
Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії.
Зауважень, заперечень від депутатів не надходило
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти
 Утрималися
ВИРІШИЛИ: рішення № 56 додається

72 СЛУХАЛИ: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 ОМ.,Трапезенку В.І., 
Парамонову А.В.
Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів  ради.
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії.
Заперечень, зауважень від депутатів не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-



ВИРІШИЛИ: рішення № 57 додається

73 СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність громадянці Слинько 
Л.М.
Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради
Питання розглядалося на засідання профільної комісії селищної ради.
Запитань, заперечень, зауважень від депутатів не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування,
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 58 додається

74 СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту  землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність громадянці Довгаль 
С .В.
Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради
Питання обговорювалося депутатами на засіданні профільної комісії
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Прои-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 59 додається

75.СЛУХАЛИ: 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
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії .Запитань
, зауважень, заперечень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №60 додається



76СЛУХАЛИ: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
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії.
Заперечень, зауважень від депутатів не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 61 додається

77 СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення ХLІІІ сесії селищної
ради восьмого скликання №15 від 29.05.2020 р.
Доповідач:  Яськів  Ю.Б.,  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради
Питання розглядалося на засіданні профільної комісії.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 62 додається

78 СЛУХАЛИ:Про відмову у  наданні  дозволу Вашетіній Н.А.  на
розроблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
Доповідач: Яськів Ю.Б.,заступник селищного з  питань діяльності
виконавчих органів ради.
Питання обговорювалося депутатами засіданні профільної комісії.
Запитань, заперечень, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ:рішення № 63 додається

79  СЛУХАЛИ:Про відмову  у  затвердженні  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність  громадянам



України  Бреславському  М.І.  та  Бреславській  О.П.  для  ведення
особистого селянського господарства.
Доповідач:  Яськів  ЮБ.,  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради.
Питання обговорювалося депутатами на засіданні профільної комісії.
Запитань у депутатів не було.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого  поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 64 додається

80  СЛУХАЛИ:Про  затвердження  Плану  роботи  Воскресенської
селищної рад,її виконавчого комітету та постійних комісій ради на
І півріччя 2021 року
Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради сказала про те, що
проект  Плану  роботи  Воскресенської  селищної  ради,  її  виконавчого
комітету та постійних комісій ради на І півріччя 2021 року розглядався
на засіданні профільної комісії
Запитань,заперечень від депутатів не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ:рішення № 65 додається

81 СЛУХАЛИ:Про затвердження Плану діяльності Воскреснської
селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів (рішень
сесій) на 2021 рік.
Доповідач:Білозор Т.П., секретар селищної ради нагадала депутатам,
що  питання  розглядалося  на  засіданні  профільної  комісії.Запитань,
заперечень, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ:рішення № 66 додається

82  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Переліку  об’єктів  та  видів
оплачуваних  суспільно - корисних робіт для осіб, на яких судом
накладене адміністративне стягнення у виді суспільно- корисних
робіт на 2021 рік



Доповідач:  Білозор  Т.П,секретар  селищної  ради запропонувала
проект рішення та нагадала, що Перелік об’єктів та видів оплачуваних
суспільно-корисних робіт розглядався на засіданні профільної комісії
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ:рішення № 67 додається

83СЛУХАЛИ: 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 сказала про те,  о
питання  розглядалося  на  засіданні  профільної  комісії  .Запитань,
заперечень від депутатів не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №68 додається

84 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
будівництва ( Капітальний ремонт даху Червонянського 
сільського клубу, вул. Першотравнева,21, с.Червоне 
Миколаївської області)
Доповідач: Мельник Л.Є., спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та 
соціально- економічного розвитку.
Питання розглядалося депутатами на засіданні профільної комісії.
Запитань, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне  голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
 Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №69 додається

85 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 
будівництва (Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 
Набережній на ділянці від будинку №19 до будинку № 50 в селі 
Михайло-Ларине Миколаївської області)



Доповідач:Мельник Л.Є., спеціаліст відділу ЖКГ, інвестицій та 
соціально економічного розвитку,зачитала проект рішення.
Зауважень,заперечень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 70 додається

86 СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення Воскресенської 
селищної рад №11 від 15.08.2018 року «Про затвердження  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, го 
сподарських будівель і споруд.
Доповідач: Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради
Проєкт рішення обговорювався депутатами на засіданні профільної 
комісії. Заперечень, зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення №71 додається

87 СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі 
в оренду (АТ «Миколаївобленерго»)
Доповідач:Білозор Т.П.,секретар селищної ради запропонувала 
проект рішення , який  розглядався на засіданні профільної комісії 
селищної ради
Запитань, заперечень,зауважень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ:рішення №72 додається

88  СЛУХАЛИ:Про надання згоди СГПП « Техмет-Юг» на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості).



Доповідач:Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради.
Питання депутати обговорювали на засіданні профільної комісії
Заперечень не надходило.
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 73 додається

89.Про створення Спільної комунальної установи « Об’єднаний 
трудовий архів Воскресенської, Первомайської селищних рад та 
Галицтнівської, МішковоПогорілівської , Шевченківської 
сільських рад»  
Доповідач:Білозор Т.П., секретар селищної ради нагадала про те, що 
проект рішення депутати обговорювали на засіданні профільної комісії.
Запитань, заперечень не надходило
Проведено відкрите поіменне голосування.
Підсумки відкритого  поіменного голосування додаються:
За-
Проти-
Утрималися-
ВИРІШИЛИ: рішення № 74 додається

Різне:
Білозор Т.П., секретар селищної ради  нагадала депутатам про 
терміни подачі декларації за 2020 рік.
Запропонувала продумати графіки прийому громадян депутатами 
селищної ради для подальшого узагальнення.

?????????????????????????????????????????????????



 



І. СЛУХАЛИ: Про затвердження керуючого справами( секретаря) 
виконавчого комітету селищної ради 

Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова .Відповідно до ст.10 
Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування», 
прийняття на посаду керуючого справами ( секретаря) виконавчого комітету  
селищної ради здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.

Вніс пропозицію  щодо кандидатури Манжули Людмили Анатоліївни на 
посаду керуючої справами   ( секретаря) виконавчого комітету селищної ради



Шаповалов О.М. надав слово для виступу  кандидату на посаду керуючої 
справами   ( секретаря) виконавчого комітету селищної ради Манжулі Л.А.

В обговоренні питання взяли участь:
Цопа П.О.,  депутат  від  виборчого  округу  №  1  підтримав  кандидатуру
Манжули Л.А.
Сивопляс  О.В.,  депутат  від  виборчого  округу  №1  теж  підтримала
запропоновану кандидатуру.
Садова  Т.Й.,  депутат  від  виборчого  округу  №  4  поцікавилася  питанням
вільного залишку по Михайло- Ларинській сільській раді.
Манжула  Л.А.-  сказала  що  вільний  залишок  становив,  на  момент
припинення її повноважень,150 тис.грн.
Проведено  відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування :
«за»-24
«проти»-0
«утрималися»-2
«не голосували»-0
 ВИРІШИЛИ:   рішення № 1 додається

ІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження старости села Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області 

Доповідач:  Шаповалов  О.М.,  селищний  голова .  Відповідно  до  ч.1
ст.54  1  Закону України « Про місцеве самоврядування   в Україні», староста
затверджується  селищною радою на  строк  її  повноважень за  пропозицією
селищного голови. Згідно зі ст.10 Закону України « Про службу в органах
місцевого  самоврядування»,  прийняття  на  службу  в  органи  місцевого
самоврядування  на  посаду  старости   здійснюється  шляхом  затвердження
відповідною радою.

Депутат  від  виборчого  округу  №2  надали  звернення  від  жителів
с.Калинівка  з  проханням  підтримати  на  посаду  старости  с.Калинівка
Хроленко Ігоря Олександровича (звернення додається).

Шаповалов О.М., селищний голова запропонував кандидатуру Хроленко 
Ігоря Олександровича на посаду старости с.Калинівка  

Депутат  від виборчого округу № 2 Хроленко Сергій Олександрович   
самостійно публічно заявив про конфлікт інтересів.   
Шаповалов О.М. надав слово кандидату на посаду старости с.Калинівка 
Хроленко Ігорю Олександровичу.



Запитань, зауважень від депутатів не надходило.                                 
Проведено  відкрите поіменне голосування
Підсумки відкритого поіменного голосування :
 «за»-26
«проти»-0
«утримался»-0
«не голосували»-0
ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається


