
 

                                                             

 

  

Перелік 

рішень, прийнятих на п’ятій позачерговій сесії  

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання 

18 березня 2021 року 

 № 

п/п 

Зміст рішення № рішення, 

дата 

сторінка 

1 Про утворення служби з перевезення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають 

порушення опорно - рухового апарату та 

затвердження Положення про неї  

№ 1 

18.03.2021 

 

2 Про внесення змін та доповнень до заходів на 2021 

рік до програм селищної ради 

№2 

18.03.2021 

 

3 Про внесення змін до рішення Воскресенської 

селищної ради від 26.02.2021р №6 «Про 

затвердження структури виконавчих органів 

Воскресенської селищної ради, загальної 

чисельності апарату селищної ради та її виконавчих 

органів» 

№3 

18.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Про внесення змін до бюджету Воскресенської 

селищної ради на 2021 рік 

№4 

18.03.2021 

 

5 Про надання згоди на передачу в суборенду 

земельної ділянки ( Степівська гімназія та ТОВ        

« Прометей-Сервіс») 

№5 

18.03.2021 

 

6 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

громадянці Шобік Є.В.(за межами с.Степове) 

№6 

18.03.2021 

 

7 Про затвердження проєкту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

громадянину Белевят І.О. 

№7 

18.03.2021 

 

8 Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

громадянці Антинескул С.І (с.Калинівка,                      

вул. Адмірала Траверсе,62-б) 

№8 

18.03.2021 

 

9 Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність 

гр.Аверінова О.І., Аверіновій А.О., Аверіновій О.І. 

№9 

18.03.2021 

 



( за межами с.Степове) 

10 Про надання дозволу Панчуку Ю.М. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства ( в межах території 

Воскресенської ТГ, за межами населеного пункту) 

№10 

18.03.2021 

 

11 Про надання дозволу Панчук Л.І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення фермерського 

господарства ( в межах території Воскресенської 

ТГ, за межами населеного пункту) 

№11 

18.03.2021 

 

12 Про надання дозволу Животовій В.М. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського  господарства (в межах території 

Воскресенської ТГ, за межами населеного пункту) 

 

№12 

18.03.2021 

 

13 Про надання дозволу Животову В.І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення фермерського  

господарства (в межах території Воскресенської 

ТГ, за межами населеного пункту) 

 

№13 

18.03.2021 

 

 

14 Про надання дозволу Грибу Д.С. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення фермерського  

господарства(в межах території Воскресенської ТГ, 

за межами населеного пункту) 

 

№14 

18.03.2021 

 

15 Про надання дозволу Грибу С.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення фермерського  

господарства(в межах території Воскресенської ТГ, 

за межами населеного пункту) 

 

№15 

18.03.2021 

 

16 Про надання дозволу Гриб М.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення фермерського  

господарства (в межах території Воскресенської 

ТГ, за межами населеного пункту) 

 

№16 

18.03.2021 

 

 



17 Про надання дозволу Гриб І.М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення фермерського  

господарства(в межах території Воскресенської ТГ, 

за межами населеного пункту) 

 

№17 

18.03.2021 

 

18 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність                     

Нікітіній А.А. ( в межах території с.Червоне) 

№18 

18.03.2021 

 

 

19 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність                    

Мороз Ю.М. та Морозу А.В.( в межах населеного 

пункту Грейгове) 

№19 

18.03.2021 

 

20 Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Дунак 

К.І., Кунцьо М.К., Гавриляк Л.Д, Панні Ю.В., 

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

№20 

18.03.2021 

 

 

21 Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) та 

надання у власність земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд                                      

гр.  Топольському К.С., Бірюковій С.В.,                   

Лунькову М.А., Лунгул М.М., Штефану І.О.,                                

Мурзі А.Г.,Чумак Л.І. 

 

№21 

18.03.2021 

 

 

22 Про затвердження старости села Пересадівка 

Вітовського району Миколаївської області 

№22 

18.03.2021 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                           Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 



 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

П Р О Т О К О Л 

 

18 березня 2021 року № 5                   V позачергова 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 - 25 

   Присутні  на  сесії – 21 ( список присутніх додається) 

   Відсутні – 4( Єрмолова В.М, Хроленко С.О., Цопа П.О., Крижановська В.В.) 

 

Запрошені: 

Манжула Л.А-  керуюча справами( секретаря) виконавчого комітету; 

Крикун І.Ф.-  староста с. Михайло-Ларине 

Ігнатов О.А.-  старости с-ща Грейгове, сіл Водокачка,Степове та Червоне. 

Хроленко І.О.-  староста с.Калинівка 

Бень І.М., кандидат на посаду старости с.Пересадівка 

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 

Надійшла пропозиція-розпочати роботу сесії. 

 



 

   Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр Михайлович 

вносить пропозицію про відкриття  п’ятої позачергової сесії селищної ради 

восьмого скликання. 

                / Лунає Державний Гімн України/ 

                   Для забезпечення роботи V позачергової с сесії  селищної ради 

головуючий вносить пропозицію про обрання лічильної комісії  у складі                 

3 депутатів, а саме: Фільтанович Наталію, Ксенжик Ірину та Дунака Івана для 

здійснення підрахунку голосів, зокрема при прийнятті    рішень відкритим 

поіменним голосуванням. Селищна рада затверджує склад лічильної комісії. 

Регламент роботи пленарного засідання: 

-доповідь до 15 хв. 

-співдоповідь-до 10 хв. 

-виступ-до 5 хв. 

-відповідь на запитання до 10 хв. 

-внесення поправок та виступів з місця- 1 хв. 

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

 

Шановні депутати ! 

 

 До виступу записалися: 

          Любченко Михайло Трохимович 

Тесля Зоя Федорівна 

Боднар Микола Петрович 

Каплій Олена Володимирівна  

Печериця В’ячеслав Вікторович 

 

Всім розданий порядок денний V позачергової сесії селищної ради.  

Садова Т.Й. запропонувала питання №2 « Про затвердження старости села 

Пересадівка Вітовського району Миколаївської області» розглянути 

останнім. 

Проведено голосування. Підсумки голосування( процедурне рішення): 

за-20 

проти-1 

утрималися-0 



Шаповалов О.М.,селищний голова запропонував зняти з порядку денного 

питання №1 «Про визнання повноважень депутата Воскресенської селищної 

ради 8 скликання», в зв’язку з відсутністю його на сесії.  

Депутат Моторний Микола просив оголосити наступного кандидата ,який 

буде заходити в раду замість вибулого 

Секретар селищної ради Білозор Тетяна Петрівна зачитала Постанову №80 

Воскресенської селищної територіальної виборчої комісії «Про дострокове 

припинення повноважень депутата Воскресенської селищної ради 8 

скликання і заміна на іншого кандидата. 

Проведено відкрите поіменне голосування за порядок денний сесії, зі 

змінами. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

за-21 

проти-0 

утрималися –0 

 

Депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про утворення служби з перевезення осіб з інвалідністю 

та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату 

та затвердження Положення про неї. 

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

населення надав роз'яснення щодо  створення даної служби 

 

В обговоренні питання взяли участь: 

Трофіменко Н.І., депутат селищної ради поцікавилася питанням 

економічного обгрунтування створення служби, запропонувала продумати 

варіант щодо укладення договору на надання послуг. 

Білячак М.В., депутат селищної ради запропонувала задіювати в роботі 

даної служби водія селищної  ради. 

Зябко С.В. відповів, що на посаду водія буде переведено 0,5 ставки 

інспектора. 

Садова Т.Й., депутат селищної ради поцікавилася питанням щодо структури, 

 а саме: який саме штатний розпис, скільки буде чоловік. 

Зябко С.В. повідомив, що буде 1 штатна одиниця,з 2-ох осіб по 0,5 одиниці 

(0,5 одиниці- водій,0,5 одиниці- інспектор), нові штатні одиниці вводитися не 

будуть, додаткові кошти задіяні не будуть. Інших запитань не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

за-21 

проти-0 

утрималися-0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 1 додається 

До сесійної зали підійшла депутат Сивопляс О.В. 



2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до заходів на 2021 рік до 

програм селищної ради. 

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

запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні профільної комісії. 

Заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

за-22 

проти-0 

утрималися-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №2 додається 

 

3 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної 

ради від 26.02.2021р №6 «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 

запропонувала проєкт рішення та відповіла на запитання депутатів. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні профільної комісії. 

Заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

за-22 

проти-0 

утрималися-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №3 додається 

 

4 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної 

ради на 2021 рік. 

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

проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні профільної комісії. 

Заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

за-22 

проти-0 

утрималися-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №4 додається 

 

5 СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу в суборенду земельної 

ділянки (Степівська гімназія та ТОВ «Прометей-Сервіс») 

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

виконавчих органів ради 

Шаповалов О.М., селищний  голова надав слово Любченко М.Т. 



 Любченко М.Т. в своєму виступів розповів про неодноразовий ремонт 

дороги до селища  Грейгове від Миколаєва, про необхідні розрахунки та 

виділення коштів на її ремонт (7 км), як раніше це організовувалося. До 

селищної ради звертався з листом щодо суборенди земельної ділянки, 

отримав відмову. Цими днями в дитячому садочку в селі Степове згорів 

насос, де керівництво селищної ради відмовилося його купувати, а 

рекомендували звернуться до орендатора. 

Любченка М.Т. підтримали жителі села Червоне. Представники громади 

підтвердили факти надання ним благодійної дороги для  жителів  населених 

пунктів бувшої Грейгівської сільської ради.Місцеві орендарі такої допомоги 

не надають. 

Селищний голова наголосив на тому, що все буде вирішуватися тільки в 

рамках чинного законодавства. Розповів про проведену державну реєстрацію 

даної земельної ділянки. 

Яськів Ю.Б. зачитав проект рішення. 

 В обговоренні розміру % ставки взяли участь: 

Садова Т.Й. поцікавилася питанням щодо розміру орендної ставки                           

( максимум та мінімум). 

Яськів Ю.Б.сказав, що максимум-12%. На засіданні постійної комісії із 

земельних питань надавав статистику щодо надання в оренду земельних 

ділянок.Там як 19 % так  і 68 %, найменше було 10,5%.Середня орендна 

ставки більше 30%. 

Представники від села Червоне поцікавилися питанням чи зможуть вони 

отримати по 2 га землі. 

Яськів Ю.Б., заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради  надав відповідь про те, що коли закінчиться договір оренди. 

 Печериця В.В, депутат Миколаївської районної ради розповів про те,як 

громадяни можуть написати заяви. 

Шаповалов О.М., селищний голова сказав про те, що зараз земля в оренді, 

через 6 місяців школа повинна написати відмову і кожен громадянин має 

право написати заяву на отримання 2 га землі. 

Садова Т.Й, депутат селищної ради  внесла ясність про те що це такі 

процентні ставки по торгам. 

Філанов С.В. поцікавився питанням скільки сплачують фермери в громаді. 

Моторний М.М. проінформував про наявність письмової інформації по 

орендним ставкам.Питання розглядалося на засіданні постійної комісї з 

питань земельних відносин,природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології.На 

засдання комісії запрошувалися всі депутати, але прибули тільки двоє- Голуб 

О. та Сорока Л.Враховуючи результати обговорення, дійшли згоди 

рекомендувати  прийняти орендну ставку 12%. 

Садова Т.Й.висловила свою думку про те, що Любченко М.Т. надає дуже 

велику благодійну допомогу.На даний момент є максимум 12% ,мінімум 

3%,запропонувала % ставку-10. 

Десяцька Т.І поцікавилася питанням якого значення дорога, а також станом 

ремонту дороги на с-ще Горохівка. 



Жителі с.Червоне поцікавилися питанням чи можуть отримати по 2 га для 

ведення ОСГ з цієї землі Степівської школи, яка знаходиться зараз в оренді 

Любченка М.Т. 

Яськів Ю.Б. відповів, що станом на сьогодні дана земельна ділянка 

перебуває в оренді. 

Шаповалов О.М. відповів, коли закінчиться договір оренди  тоді можна 

буде написати  заяви на 2 га землі для ОСГ. 

Печериця В.В.,депутат районної ради розповів про те, що громадяни 

повинні звернутися до директора школи, де перебуває в оренді земельна 

ділянка. Якщо директор школи буде не заперечувати, можна отримати 

земельну ділянку. 

Шаповалов О.М.,селищний голова пояснив про те, що зараз земельна 

ділянка знаходиться в оренді, зареєстрована за комунальною власністю.Через 

пів року, коли суборенда закінчиться, школа має повне право написати заяву-

відмову від земельної ділянки. Хотіли передати або на земельні торги для 

наповнення бюджету, або має право кожен громадянин звертатися із заявою 

про надання дозволу на розробку документації для отримання 2 га у 

власність, третього варіанту немає. 

Жителі с. Червоне поцікавилися,чи голова не буде цьому суперечити. 

Шаповалов О.М. відповів, про те як він може суперечити? 

Садова Т.Й, висловила свою думку про те, що голова сказа тільки тоді як 

закінчиться договір оренди.Якщо школа звернеться і громадяни напишуть всі 

заяви,отримають кадастрові номери,зупиняється договір оренди,вступають в 

права документи громадян. 

Луцик М.А., депутат селищної ради обурена тим, що у школи заберуть 

землю. 

Фільтанович Н.О. запропонувала 10%. 

Моторний Микита запропонував провести голосування за 2 пропозиції 

Печериця ВВ., депутат районної ради підтримав пропозицію 10%. 

          1)Проведено відкрите поіменне голосування за 12%. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

За-10 

Проти-1 

Утрималися-11 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

      2) Проведено відкрите поіменне голосування за 10%. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

За-9 

Проти-4 

Утрималися-9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

В обговоренні питання взяли участь: 

Печериця Є.В.запропонував 11%. Садова Т.Й. підтримала цю пропозицію. 

Шаповалов О.М. запропонував повернутися до пропозиції 12%. 

Каплій О.В, радник селищного голова з правових питань наголосила про 

конфлікт інтересів депутатів із орендарем. 



Моторний М.М., сказав про те, що Любченко М.Т. був  у нього на 

особистому прийомі, який проводився згідно графіка проведення особистого 

прийому громадян депутатом Воскресенської селищної ради 

3) Проведено відкрите поіменне голосування за 12%. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

за-13 

проти-9 

утрималися-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №5 додається 

 

 

Перед початком розгляду земельних питань, голови постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

сказав про те, що всі земельні питання були розглянуті на засіданні 

профільної комісії. 

Запропонував підтримати проєкти рішень без обговорення. 

 

 

6 СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Шобік Є.В. ( за межами                     

с. Степове) 

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

виконавчих органів ради  

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

за-22 

проти-0 

утрималися-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №6 додається 

 

7 СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Белевят І.О.(за межами                     

с. Степове) 

Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються : 

за-22 

проти-22 

утрималися-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №7 додається 

 

8 СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Антинескул С.І. (с.Калинівка, 

вул. Адмірала Траверсе,62-6) 



Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

 за-17 

проти-0 

утрималися-4 

ВИРІШИЛИ: рішення №8 додається 

 

9 СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

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

Аверіновій О.І. ( за межами с.Степове) 

Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

 за-20 

проти-0 

утрималися-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №9 додається 

 

10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Панчуку Ю.М. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення фермерського господарства( в межах території Воскресенської ТГ, 

за межами населеного пункту) 

Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

 за-18 

проти-1 

утрималися-1 

ВИРІШИЛИ: рішення №10 додається     

 

11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Панчук  Л.І. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення фермерського господарства( в межах території Воскресенської ТГ, 

за межами населеного пункту) 

 Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

 за-18 

проти-0 

утрималися-2 

не голосували-2 

ВИРІШИЛИ: рішення №11 додається    



 

  

12 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Животовій В.М. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення фермерського господарства( в межах території Воскресенської ТГ, 

за межами населеного пункту) 

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

виконавчих органів ради 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

 за-21 

проти-0 

утрималися-0 

не голосували-1 

ВИРІШИЛИ: рішення №12 додається    

 

 13 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Животову В.І. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення фермерського господарства( в межах території Воскресенської ТГ, 

за межами населеного пункту) 

Допо відач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Проведено відкрите поіменне голосування . 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

 за-20 

проти-0 

утрималися-0 

не голосували-2 

ВИРІШИЛИ: рішення №13 додається    

 

14 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Грибу Д.С. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства( в межах території Воскресенської ТГ, за 

межами населеного пункту) 

Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Проведено відкрите поіменне голосування . 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

 за-21 

проти-0 

утрималися-0 

не голосували-1 

ВИРІШИЛИ: рішення №14 додається    

 

15 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Грибу С.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 



фермерського господарства( в межах території Воскресенської ТГ, за 

межами населеного пункту) 

Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Проведено відкрите поіменне голосування .  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

 за-22 

проти-0 

утрималися-0 

не голосували-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №15 додається    

 

16 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Гриб М.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства( в межах території Воскресенської ТГ, за 

межами населеного пункту) 

Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Проведено відкрите поіменне голосування .  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

 за-22 

проти-0 

утрималися-0 

не голосували-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №16 додається    

 

17 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Грибу І.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства( в межах території Воскресенської ТГ, за 

межами населеного пункту) 

Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Проведено відкрите поіменне голосування .  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

 за-22 

проти-0 

утрималися-0 

не голосували-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №17 додається  

 

  18 СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Нікітіній А.А. (в межах 

території с.Червоне) 

Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Проведено відкрите поіменне голосування .  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 



 за-22 

проти-0 

утрималися-0 

не голосували-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №18 додається  

 

  19 СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Мороз Ю.М. та Морозу А.В.                    

( в межах  населеного пункту Грейгове) 

Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Проведено відкрите поіменне голосування .  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

 за-22 

проти-0 

утрималися-0 

не голосували-0 

ВИРІШИЛИ: рішення №19 додається  

 

20 СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. Дунак К.І., Кунцьо М.К., 

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

Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

Проведено відкрите поіменне голосування .  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

 за-22 

проти-0 

утрималися-0 

не голосували-0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 20 додається 

 

21 СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та надання у власність земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

гр.Топольському К.С., Бірюковій С.В., Лунькову М.А. Лунгул М.М., 

Штефану І.О., Мурзі А.Г., Чумак Л.І. 

Доповідач: Яськів ЮБ., заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

Проведено відкрите поіменне голосування .  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

за-22 

проти-0 

утрималися-0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 21 додається 

 



22 СЛУХАЛИ: Про затвердження старости села Пересадівка Вітовського 

району Миколаївської області. 

Доповідач: Шаповалов О.М., селищний голова доповів депутатам про 

проведену роботу по с.Пересадівка  щодо підготовки до розгляду питання 

про затвердження старости по даному населеному пункті. 

Селищний голова надав слово кандидату на посаду старости с.Пересадівка 

Бень І.М. 

Запитань від депутатів до Бень І.М. не було. 

Шаповалов О.М. зачитав проект рішення. 

Проведено відкрите поіменне голосування .  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

 за-22 

проти-0 

утрималися-0 

не голосували-0 

ВИРІШИЛИ: рішення № 22 додається 

 

РІЗНЕ. 

Боднар М.П.,радник голови зробив зауваження депутатам щодо поведінки на 

сесії та  висловив свою думку  щодо соціального захисту матері загиблого 

воїна-афганця – Сметанюк М та інших категорій пільговиків. Депутати 

обговорили дане питання. 

Зябко С.В., начальник відділу з питань соціального захисту населення 

запевнив депутатів,що кошти акумулювали, пільги будуть збережені. 

Каплій О.В.,радник селищного голови рекомендувала голові постійної 

комісії селищної ради з питань регуляторної політики, прав людини, 

законності, корупції, депутатської діяльності, етики Моторному Микиті 

відповідно  реагувати на порушення дисципліни деякими депутатами. 

Нагадала присутнім про порушення Закону України «Про засади 

функціонування української мови як державної». 

Печериця В.В., депутат районної ради вказав на помилки в Регламенті 

селищної ради 

Фільтанович Н.О. нагадала присутнім про річницю аварії на ЧАЕС. 

Садова Т.Й. просила долучити до протоколу доручення сесії. 

Моторний М.М. зачитав доручення щодо Регламенту селищної ради, яке 

додається 

        Селищний голова Шаповалов О.М. повідомив, що порядок   денний  

V позачергової  сесії селищної ради  восьмого скликання вичерпано. 

Звернувшись до депутатів, запитав, чи є зауваження до порядку ведення сесії. 

       Селищний голова Шаповалов О.М. оголосив  V позачергову  сесію 

селищної ради восьмого скликання закритою. 

                                /Лунає Державний Гімн України/ 

 

Селищний голова                                   Олександр ШАПОВАЛОВ 

 

Тетяна Білозор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


