
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН 
 

П Р О Т О К О Л 
 

30 червня 2020 року № 44            ХLІV сесія  селищної ради 

смт Воскресенське                        восьмого скликання    

                                                                          

                                              Місце проведення- велика зала Будинку культури 

                                                                                   початок засідання-12.30 

закінчення засідання-14.30 

   Всього  обрано  депутатів - 26 

   Присутні  на  сесії – 14( список присутніх додається) 

   Відсутні – 12 

Запрошені: 

- Лінінська О.А.-начальник відділу земельних відносин 

- Белев’ят Ю.І.-начальник відділу фінансів . 

- Сакун О.В.-головний спеціаліст відділу ЖКГ- юрисконсульт 

- Кузьмін В.С.- в.о.старости с.Калинівка . 

- Бєгліца І.Ф.-в.о старости с.Пересадівка 

- Гадомський С.В.- начальник відділу земельних відносин 

Зарєстрована: житель смт Воскресенське Боровкова Т. 

 

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 № 1 від 

13.01.2017року,сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере 

участь більше половини депутатів від загального складу ради. 

   Воскресенський селищний голова Шаповалов Олександр Михайлович 

вносить пропозицію про відкриття сорок четвертої  сесії селищної ради 

восьмого скликання. 

                / Лунає Державний Гімн України/ 

 



Виступив Воскресенський селищний голова Шаповалов О.М. з пропозицією 

затвердити  регламент роботи сесії: 

доповідь - 20 хв 

співдоповідь- до 10 хв 

запитання та відповіді доповідачеві- до 20 хв 

заключне слово- 5 хв. 

                   Для забезпечення роботи ХLІV сесії  селищної ради головуючий 

вносить пропозицію про обрання лічильної комісії  процедурним рішенням у 

складі 1 депутата – Мельник Людмили Євгенівни для здійснення підрахунку 

голосів, зокрема при прийнятті рішень відкритим поіменним голосуванням. 

Селищна рада затверджує склад лічильної комісії. 

 

Шановні депутати ! 

 

Порядок денний пленарного засідання сесії ви отримали. У кого з депутатів 

будуть доповнення, зауваження, пропозиції до порядку денного сесії? 

Запитань, зауважень не надходило. Селищна рада затвердила порядок   денний 

сесії. Лічильна комісія, в особі Мельник Л.Є., повідомила про результати 

голосування: за -15 (14 депутатів + селищний голова), проти -0, утрималися-0. 

 

До  порядку  денного  включено такі  питання:      
                                                                   
  1.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2020 рік 

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

2.Про встановлення місцевих податків та зборів на території об’єднаної 

територіальної громади Воскресенської селищної ради на 2021 рік 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

3. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно 

відмінне від земельної ділянки на території громади Воскресенської селищної 

ради на 2021 рік 

Доповідач: Лінінська О.А, начальник відділу земельних відносин 

 4.Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 

території об’єднаної територіальної громади Воскресенської селищної ради 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

5.Про затвердження Інструкції щодо процедури подання до Воскресенської 

селищної ради та розгляду нею запиту на інформацію. 

Доповідач: Білозор Т.П, секретар селищної ради 

6.Про затвердження Положення про порядок відшкодування фактичних 

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 

інформацію 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради 

7.Про надання дозволу на організацію роботи додаткових гуртків при 

закладах загальної середньої освіти Воскресенської селищної ради у 2020-2021 

навчальному році 

Доповідач: Черновол Г.С.- начальник відділу ОКМС 



8.Про припинення роботи Центру надання освітніх послуг та внесення змін 

до структури та штатного розпису відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської 

області 

Доповідач: Черновол Г.С. начальник відділу ОКМС 

9.Про затвердження структури і штатної численності штату селищної 

ради та її виконавчих органів 

Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету селищної 

ради 

10.Про затвердження проєкту будівництва ( Капітальний ремонт ганку 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Пересадівка 

Вітовського району Миколаївської області) 

Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально- 

економічного розвитку селищної ради 

11.Про затвердження проєкту будівництва( Реконструкція Воскресенської 

ЗОШ по вул. Горького,66 в смт Воскресенське Вітовського району 

Миколаївської області. Коригування) 

Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально- 

економічного розвитку селищної ради 

12.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд ( Присташ Я.М.) 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

13.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та надання у 

власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд( Гаврюк А.В.,Калініна В.Ю.,   

Аксьонов О.О.) 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

14.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку 

,господарських будівель і споруд ( Пазенко Г.В.) 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

15.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Солейко Миколі Михайловичу та передачі в оренду земельної ділянки. 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

16.Про надання у власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 

Трушиній І.І. 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

17.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр Мечидовій І.В., Пташкограй Л.К.) 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 



18.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі ( на місцевості) ТОВ « Україна-Комбікорм» 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

19.Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення                        

( Кантур І.Ф.) 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

20.Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по зміні цільового призначення ( с.Калинівка,       площа 

21.8694 га)  

Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин 

21 Про створення конкурсної комісії Воскресенської селищної ради з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких 

розташовані об’єкти нерухомого майна. 

Доповідач: Лінінська ОА., начальник відділу земельних відносин 

22.Про надання згоди на виділ  окрему адресу частини приміщення нерухомого 

майна комунальної власності ( АЗПСМ с.Пересадівка) 

Доповідач: Сакун О.В., начальник юридичного відділу селищної ради 

 

І. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної 

ради на 2020 рік 

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

проєкт рішення, який обговорювався депутатами на спільному засіданні 

постійних комісій. Враховуючи пропозиції, зауваження депутатів,  

запропонувала проєкт рішення.  

                                  Проведено  відкрите поіменне голосування 

                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

     ВИРІШИЛИ:   рішення № 1 додається 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків та зборів на 

території об’єднаної територіальної громади Воскресенської селищної 

ради на 2021 рік 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

селищної ради нагадала про те, що проєкт даного питання розглядався на 

спільному засіданні постійних комісій. Місцеві податки та збори залишаються 

на рівні минулого року. Зачитала проєкт рішення. Зауважень, пропозицій, 

доповнень не надходило. 

                                Проведено  відкрите поіменне голосування. 

                                Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 2 додається 

 



ІІІ. СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на 

нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території громади 

Воскресенської селищної ради на 2021 рік 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

селищної ради. Питання обговорювалося на спільному засіданні  постійних 

комісій. Ставки та пільги залишаються на рівні 2020 року .Запропонувала 

проєкт рішення 

                                  Проведено відкрите поіменне голосування. 

                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 3 додається 

 

ІV. СЛУХАЛИ:  Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного 

податку на території об’єднаної територіальної громади Воскресенської 

селищної ради на 2021 рік 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

запропонувала проєкт рішення, який обговорювався на спільному засіданні 

постійних комісій. Зауважень, пропозицій не надходило. 

                                 Проведено відкрите поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 4 додається 

V. СЛУХАЛИ:  Про затвердження інструкції щодо процедури подання до 

Воскресенської селищної ради та розгляду нею запиту на інформацію. 

Доповідач: Білозор Т.П, секретар селищної ради. Проект інструкції щодо 

процедури подання до Воскресенської селищної ради та розгляду нею запиту 

на інформацію обговорювався на спільному засіданні постійних комісій. 

Враховуючи результати обговорення, проведено поіменне голосування. 

                                  Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 5 додається 

VІ. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про порядок 

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк , що надаються 

за запитом на інформацію.  

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради нагадала члена виконкому 

про те, що проєкт Положення розглядалося на спільному засіданні постійних 

комісій . Зауважень, пропозицій не надходило. 

                                 Проведено відкрите поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 6 додається 

VІІ. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на організацію роботи додаткових 

гуртків при закладах загальної середньої освіти Воскресенської селищної 

ради у 2020-2021 навчальному році 

Доповідач: Черновол Г.С. , начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту селищної ради зачитала проєкт рішення. Питання обговорювалося  на 

спільному засіданні постійних комісій.Доповнень, заперечень не надходило. 

                                  



                                 Проведено  відкрите поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 7 додається 

VІІІ СЛУХАЛИ:  Про припинення роботи Центру надання освітніх послуг 

та внесення змін до структури та штатного розпису відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради Вітовського 

району Миколаївської області 

Доповідач: Черновол Г.С., начальник відділу культури, молоді та спорту 

селищної ради зазначила про те, що дане питання розглядалося на спільному 

засіданні постійних комісій. Запитань, зауважень не надходило, 

запропонувала проект рішення. 

                                 Проведено поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 8 додається 

ІХ СЛУХАЛИ: Про затвердження структури і штатної численості 

штату селищної ради та її виконавчих органів 

Доповідач: Черновол В.І., керуюча справами виконавчого комітету 

нагадала проєкт  рішення, який обговорювався на спільному засіданні комісій 

селищної ради. 

                                 Проведено поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 9 додається 

 

Х СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту будівництва ( Капітальний 

ремонт ганку амбулаторії загальної практики сімейної медицини в 

с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області) 

Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально- економічного розвитку. Зведений кошторисний розрахунок 

складає 270851,00 грн.Запитань не надходило. 

                                 Проведено поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 10 додається 

ХІ СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту будівництва ( Реконструкція 

Воскресенської ЗОШ по вул. Горького,66 в смт Воскресенське Вітовського 

району Миколаївської області. Коригування) 

Доповідач: Гадомський С.В., начальник відділ ЖКГ, інвестицій та 

соціально- економічного розвитку. Зведений кошторисний розрахунок 

складає 25818,675 тис. грн 

                                 Проведено поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 11 додається 



ХІІ СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд                          

( Присташ Я.М.) 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин . 

Питання щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд    жителю смт 

Воскресенське Присташу Я.М розглядалося на спільному засіданні постійних 

комісій. Доповнень, зауважень не надходило. 

                                 Проведено поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 12 додається 

ХІІІ СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

місцевості та надання у власність земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд                           

( Гаврюк А.В., Калініна В.Ю, Аксьонов О.О.) 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

Запропонувала проєкт рішення щодо затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості 

та надання у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд       ( Гаврюк А.В., 

Калініна В.Ю, Аксьонов О.О.) Питання розглядалося на спільному засіданні 

постійних комісій. Заперечень, зауважень, доповнень не надходило. 

                                 Проведено відкрите поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 13 додається 

ХІV СЛУХАЛИ: Про  затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд                           

( Пазенко Г.В.) 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин. 

Питання обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій. 

Враховуючи результати обговорення та рекомендації постійних комісій   

проведено поіменне голосування. 

                          Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 14 додається 

ХV СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі ( на місцевості) гр. Солейко Миколі Михайловичу  та передачі в 

оренду земельної ділянки  

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

запропонувала проєкт рішення, який обговорювався на спільному засіданні 



постійних комісій. Зауважень, заперечень, доповнень від депутатів не 

надходило. 

                                 Проведено поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 15 додається 

ХVІ СЛУХАЛИ: Про надання у власність земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр Трушиній І.І. 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

нагадала депутатам, що питання розглядалося на спільному засіданні 

постійних комісій. Враховуючи рекомендації постійних комісій,                                 

проведено поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 16 додається 

ХVІІ СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення)меж земельної ділянки в 

натурі ( на місцевості) гр. Мечидовій І.В., Пташкограй Л.К. 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

зачитала проєкт рішення, який розглядався на спільному засіданні постійних 

комісій. Зауважень, доповнень не надходило. Враховуючи пропозиції 

постійних комісій проведено поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 17 додається 

ХVІІІ СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі( на місцевості) ТОВ « Україна-Комбікорм» 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин. 

Питання обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій. 

Заперечень, зауважень не надходило. 

                                 Проведено поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 18 додається 

ХІХ СЛУХАЛИ: Про продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення ( Кантур І.Ф.) 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

нагадала, що проєкт рішення  розглядалося на спільному засіданні 

постійних комісій. Враховуючи результати обговорення, проведено                             

поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 19 додається 

 

 



ХХ СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення                                  

( с.Калинівка, площа 21.8694 га) 

Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин 

нагадала депутатам про те, що члени земельної комісії обстежили на 

місцевості дану земельну ділянку. На спільному засіданні постійної комісії 

депутатами обговорили проєкт рішення. Заперечень зауважень не 

надходило. 

                                 Проведено поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 20 додається 

ХХІ СЛУХАЛИ: Про створення конкурсної комісії Воскресенської 

селищної ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок.  

 Доповідач: Лінінська О.А., начальник відділу земельних відносин  

Питання обговорювалося на спільному засіданні постійних комісій.                   

Заперечень зауважень не надходило. Запропонувала проєкт рішення. 

                                 Проведено поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 21 додається 

ХХІІ СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на виділ в окрему адресу частини 

приміщення нерухомого майна комунальної власності ( АЗПСМ 

с.Пересадівка) 

Доповідач: Сакун О.В, начальник юридичного відділу Проект рішення 

обговорювався на спільному засіданні постійних комісій.                   

Заперечень зауважень не надходило. 

                                 Проведено поіменне голосування. 

                                 Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

  ВИРІШИЛИ:   рішення № 22 додається 

 

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

сесії селищної ради  восьмого скликання вичерпано. Звернувшись до 

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

       Селищний голова Шаповалов О.М. оголосив  ХLІV  сесію селищної 

ради восьмого скликання закритою. 

                        /Лунає Державний Гімн України/ 

Селищний голова                                   Олександр ШАПОВАЛОВ 

 

Тетяна Білозор 
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