
 

  

Перелік 

рішень, прийнятих на сьомій позачерговій сесії  

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання 

14 травня 2021 року 

 № 

п/п 

Зміст рішення № рішення, 

дата 

сторінка 

1 Про внесення змін і доповнень до Регламенту 

Воскресенської селищної ради 8 скликання, 

затвердженого рішенням Воскресенської селищної 

ради від 15.12.2020 року №2 

№ 1 

14.05.2021 

 

2 Про визнання (початок) повноважень депутата 

Воскресенської селищної ради (Антинескул В.М.) 

№2 

14.05.2021 

 

3 Про внесення змін до складу постійних комісій 

Воскресенської селищної ради 

№3 

14.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Про внесення змін до бюджету Воскресенської 

селищної ради на 2021 рік 

№4 

14.05.2021 

 

5  Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади за 

І квартал 2021року 

№5 

14.05.2021 

 

6 Про затвердження Положення про помічника-

консультанта депутата  Воскресенської селищної 

ради VІІІ скликання 

№6 

14.05.2021 

 

7 Про затвердження Положення про конкурс на 

посаду керівника комунального закладу культури 

Воскресенської селищної ради 

№7 

14.05.2021 

 

8 Про затвердження Положення про конкурс на 

посаду керівника комунального закладу загальної 

середньої освіти Воскресенської селищної ради в 

новій редакції 

№8 

14.05.2021 

 

9 Про затвердження Положення про умови оплати 

праці, преміювання, виплату надбавок, матеріальне 

№9 

14.05.2021 

 



стимулювання і соціальне забезпечення 

працівників відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради та 

підпорядкованих йому установ та закладів 

10 Про внесення змін до рішення сесії Воскресенської 

селищної ради від 23.12.2020 №34 «Про 

організацію харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти Воскресенської селищної ради на 

2021 рік» 

№10 

14.05.2021 

 

11 Про надання згоди на безоплатне прийняття 

спільного комунального майна 

№11 

14.05.2021 

 

12 Про надання згоди на безоплатне прийняття 

індивідуально визначеного майна з Комунальної 

установи «Вітовський районний центр фінансово-

господарського і методичного обслуговування 

закладів, установ та організацій Вітовської 

районної ради», що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ Миколаївського 

району Миколаївської області у комунальну 

власність Воскресенської селищної ради 

 

№12 

14.05.2021 

 

13 Про  внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту населення «Турбота» 

 

№13 

14.05.2021 

 

 

14 Про затвердження Положення про умови оплати 

праці працівників відділу соціального захисту 

населення Воскресенської селищної ради, їх 

преміювання та надання матеріальної допомоги 

№14 

14.05.2021 

 

15 Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

надання у спільну сумісну власність гр. Гаврушовій 

Т.Ф.,Гаврушовій А.М. 

 

№15 

14.05.2021 

 

16 Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка 

передається у власність Шеремета Л.М. для 

ведення товарного сільськогосподарського 

№16 

14.05.2021 

 

 



виробництва 

 

17 Про затвердження технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки                          

( АТ «Миколаївобленерго») 

 

№17 

14.05.2021 

 

18 Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність (В.02.01) 

гр. Грицюку А.С.,Тимошевському М.П.,                   

Половенку М.О., Грицюку М.С. 

№18 

14.05.2021 

 

 

19 Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність за 

КВЦПЗ(А.01.03) громадянам Рибалко В.А.,                             

Дзюбі В.В., Кошик Л.В. 

№19 

14.05.2021 

 

20 Про надання дозволу Бердниковій К.О. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду 

№20 

14.05.2021 

 

 

21 Про надання дозволу Бень Н.І. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

 

№21 

14.05.2021 

 

 

22 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського 

господарства( Галик Л.А, Галик М.В.) 

№22 

14.05.2021 

 

23 Про надання дозволу Рябченко Д.О.на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

№23 

14.05.2021 

 

 

24 Про надання дозволу гр. Заіченко А.С. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

№24 

14.05.2021 

 

25 Про надання дозволу ТОВ «Оператор 

газотранспортної системи України» 

Миколаївському лінійному виробничому 

№25 

14.05.2021 

 



управлінню магістральних газопроводів на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування із 

земель комунальної власності в межах території 

Воскресенської селищної ради 

26 Про надання дозволу Чернишову В.О. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

№26 

14.05.2021 

 

27 Про надання дозволу Рябову Д.С. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

№27 

14.05.2021 

 

28 Про надання дозволу службі автомобільних доріг у 

Миколаївській області на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування із земель комунальної 

власності в межах території Воскресенської 

селищної ради 

№28 

14.05.2021 

 

29 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

№29 

14.05.2021 

 

 

30 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства Солейко С.М.,                            

Солейко М.М. 

№30 

14.05.2021 

 

31 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення особистого 

селянського господарства гр. Чех Л.М.,                             

Тютявіну Б.П.,  Тютявіній А.М. 

№31 

14.05.2021 

 

 

32 Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки гр. Кулаченко Л.С. 

№32 

14.05.2021 

 

33 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського 

№33 

14.05.2021 

 

 

 



господарства Радіо К.О.  

 

 

34 Про надання дозволу ТОВ «Україна-КОМБІКОРМ» 

на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду 

№34 

14.05.2021 

 

 

35 Про надання дозволу Шаповаловій В.І. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства 

№35 

14.05.2021 

 

 

36 Про надання дозволу Шаповалову А.В. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства 

№36 

14.05.2021 

 

37 Про  надання дозволу Шаповалову Ю.В. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства 

№37 

14.05.2021 

 

38 Про надання дозволу Шаповалову А.А. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства 

№38 

14.05.2021 

 

39 Про надання дозволу Шаповаловій І.О. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства 

№39 

14.05.2021 

 

40 Про надання дозволу Шаповаловій І.О. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства 

№40 

14.05.2021 

 

41 Про надання дозволу Шаповалову В.І. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства 

№41 

14.05.2021 

 

42 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства (згідно додатку) 

№42 

14.05.2021 

 

43 Про відмову у наданні дозволу на розроблення №43  



проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства Садовому О.Г., Садовій 

Д.О., Садовій Н.Г., Пономаренко Д.О. 

14.05.2021 

44 Про внесення змін до рішення Воскресенської 

селищної ради №5 від  18.03.2021 року «Про 

надання згоди на передачу в суборенду земельної 

ділянки» 

№44 

14.05.2021 

 

45 Про надання дозволу Матвєєву І.С. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду 

№45 

14.05.2021 

 

46 Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі ( на місцевості) та 

надання у власність земельних ділянок (В.02.01) 

Пилипчуку О.В., Вороні О.Х., Половенко В.О., 

Василенко О.М. 

№46 

14.05.2021 

 

47 Про внесення змін до рішення №23 ХLVІ сесії 

восьмого скликання селищної ради від 11.09.2020                

«Про погодження передачі земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва у власність» 

№47 

14.05.2021 

 

48 Про резервування земельних ділянок для створення 

громадських пасовищ 

№48 

14.05.2021 

 

49 Про  внесення змін до рішення №53 від 26.02.2021 

року четвертої сесії селищної ради восьмого 

скликання «Про завердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Кучманичу О.М.» 

№49 

14.05.2021 

 

50 Про прийняття в комунальну власність 

Воскресенської селищної ради мережі вуличного 

освітлення 

№50 

14.05.2021 

 

51 Про звернення Воскресенського селищного голови 

до Миколаївської обласної прокуратури України 

щодо порушення порядку формування тарифів на 

теплову енергію 

№51 

14.05.2021 

 

52 Про стан дотримання землекористувачами 

цільового  призначення земельних ділянок на 

території Воскресенської селищної ради 

№52 

14.05.2021 

 

53 Про участь у щорічному обласному конкурсі №53  



проєктів та програм розвитку місцевого 

самоврядування. 

14.05.2021 

54 «Про внесення змін та доповнень до рішення №8 

від 11.09.2020 року ХLVІ сесії «Про затвердження 

Переліку першого типу та Переліку другого типу 

об’єктів комунальної власності Воскресенської 

селищної ради» 

№54 

14.05.2021 

 

55 Про намір передачі майна в оренду №55 

14.05.2021 

 

56 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і 

споруд, згідно додатку 

№56 

14.05.2021 

 

57 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність 

громадянам  Панчуку Ю.М.,Панчук Л.І 

№57 

14.05.2021 

 

58 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність Панчуку 

Д.Ю., Панчуку В.Ю. 

№58 

14.05.2021 

 

59 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у разі зміни цільового 

призначення гр. Антинескул С.І. 

№59 

14.05.2021 

 

60 Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в оренду АТ                                   

« Миколаївобленерго» 

№60 

14.05.2021 

 

61 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність( В.02.01.) 

гр. Рексу О.О. 

№61 

14.05.2021 

 

62 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність ( В.02.01) 

№62 

14.05.2021 

 

63 Про затвердження технічної документації про 

нормативну грошову  оцінку земельних ділянок 

№63 

14.05.2021 

 

 

 

64 Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

надання у спільну сумісну власність гр.                         

Томковій А.М., Агуло Л.М., ГолубієвськійС.М. 

№64 

14.05.2021 

 



65 Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення( відновлення) меж  

земельної  ділянки в натурі (на місцевості)та 

надання у власність земельних ділянок ( В.02.01) 

гр. Кваченко В.І., Челаку О.Г, Агаєву Сеідагу 

Агакіши огли, Толмач Н.І.  

№65 

14.05.2021 

 

66 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства Куніцину В.В.,Возній 

Є.М., Яцковському А.В., Воробель М.А., 

Яцковському Л.А., Яцковській В.Л. 

№66 

14.05.2021 

 

67 Про надання дозволу гр. Вашетіній Н.А. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

№67 

14.05.2021 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                           Тетяна БІЛОЗОР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

П Р О Т О К О Л 

14 травня 2021 року № 7                   VІІ позачергова сесія  селищної ради 

смт Воскресенське                               восьмого скликання    

                                                         
                          Місце проведення - мала зала  приміщення Будинку культури 

                                                                               початок засідання-13.30 

                                                                               закінчення засідання-19.30 
   Всього  обрано  депутатів - 25 

   Присутні  на  сесії – 21 ( список присутніх додається) 

   Відсутні – 5                                                                                                                                  

( Хроленко С.О.,Сивопляс О.В., Луцик М.А., Дунак І.Д.) 
 
Запрошені: 

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

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

Хроленко І.О.-  староста с.Калинівка 
Бень І.М., староста с.Пересадівка 

Сакун О.В., начальник юридичного відділу селищної ради 

Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради 

Белев’ят Ю.І.,в.о. начальника фінансового відділу 
Зябко С.В., начальник відділу соціального захисту населення 

 

 
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  сьомої позачергової сесії селищної ради 

восьмого скликання. 

                / Лунає Державний Гімн України/ 

                   Для забезпечення роботи VІІ позачергової сесії  селищної ради 

головуючий вносить пропозицію про обрання лічильної комісії  у складі                 

3 депутатів, а саме: Єрмолова Вікторія Миколаївна, Варфоломеєва Аліна 

Сергіївна та Білячак Марія Василівна для здійснення підрахунку голосів, 

зокрема при прийняття   рішень відкритим поіменним голосуванням. 

Селищна рада затверджує склад лічильної комісії.( лічильна комісія зайняла 

робоче місце) 

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.,  

 
Депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до  Регламенту 

Воскресенської селищної ради 8 скликання, затвердженого рішенням 

Воскресенської селищної  ради від 15.12.2020  року №2 

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

Селищний голова запитав у депутатів чи є у кого які питання. Запитань не 
надходило. 

Начальник  юридичного відділу Сакун О.В. сказала про те, що всі пропозиції 

були враховані і розглянуті членами робочої групи відповідно до вимог 

законодавчих актів та інших нормативних актів, розглянуті на засіданні 
постійної комісії, запропонувала винести на розгляд депутатів даний проєкт. 



Запитань , заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування. 
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 1 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про визнання (початок) повноважень депутата 

Воскресенської селищної ради ( Антинескул В.М.) 

Доповідач: Самойленко І.А., голова Воскресенської селищної 

територіальної виборчої комісії. 
 Ознайомила присутніх із Постановою №80 від 17 березня 2021 р « Про 

дострокове припинення повноважень депутата  Воскресенської селищної 

ради 8 скликання і заміна на іншого кандидата» 

Заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 
Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

Антинескулу В.М. вручили посвідчення депутата Воскресенської селищної 
ради 8 скликання. 

Шаповалов О.М. надав слово Підберезняку В.І., керівнику Миколаївської 

обласної організації ПП «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 

ВИРІШИЛИ: рішення №2 додається 

 

3 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу постійних комісій 

Воскресенської селищної ради 

Доповідач: Білозор Т.П.,секретар селищної ради зачитала проєкт 

рішення. 

Депутати обговорили дане питання.  

В обговоренні даного питання взяли участь: 
-депутат Моторний Микита, голова постійної комісії з питань регуляторної 

політики, прав людини, законності, корупції, депутатської діяльності, етики 

поцікавився чи можна депутата Антинескула В.М. включити до складу тієї 
постійної комісії, з якої вибув депутат Шаланич Я.М. 

- секретар селищної ради Білозор Т.П. сказала що від Антинескула В.М. 

надійшла заява про включення його саме до складу  постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології. 

- Антинескул В.М. сказав що 2 скликання працював у складі земельної 

комісії, хотів би працювати і далі. 

Проведено відкрите поіменне голосування щодо запропонованого проєкту 
рішення щодо включення депутата Антинескула В.М. до складу постійної 

комісії селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, раціонального використання  
земель та екології. Оголосили про конфлікт інтересів Антинескула В.М. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



 

Білозор Т.П.,секретар селищної ради запитала у Антинескула В.М. чи не 

проти він бути членом  тієї постійної комісії з якої вибув Шаланич Я.М. для 
того щоб робота постійних комісій продовжувала працювати у звичайному 

режимі. 

Антинескул В.М. не заперечував. 

Шаповалов О.М. сказав про те, що він має повне право,як депутат 
Воскресенської селищної ради бути присутнім на засіданні всіх постійних 

комісій. 

Білозор Т.П. звернулася до депутатів із запитанням про те, чи згодні 
переголосувати за дане питання із змінами, а саме: «включити до складу 

постійної комісії селищної ради з питань соціального захисту населення, 

охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, культури, молоді та 

спорту депутата Антинескула В.М.» 
Депутати підтримали цю пропозицію, так як кожен депутат повинен бути 

членом однієї із постійних комісій. 

Каплій О.В., радник селищного голови поцікавилася питанням про те, якщо 
є заява від депутата Антинескула В.М. і у нього є досвід роботи в земельній 

комісії, чи можуть проголосувати депутати про відмову. 

Сакун О.В., начальник юридичного відділу надала роз’яснення про те, що 

зараз відбулося голосування щодо невідмови включення до земельної комісії, 
а депутати скористувалися своїм правом на голосування і більшість 

утрималися, і тому станом на сьогодні дане рішення не прийнято. Далі може 

бути декілька процедур. Зараз була винесена пропозиція щодо 
альтернативного голосування. Олена Володимирівна пояснила ще раз ,що 

депутат має право  просити його включити до складу певної комісії і він 

скористався цим, надавши заяву,але поставивши на голосування відповідне 

питання,пройшли результати голосування. Депутат Антинескул В.М. надав 
згоду  включити його до складу постійної комісії з питань соціального 

захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, 

культури, молоді та спорту. 
Моторний Микита поцікавився питанням чи можна розглянути другу 

пропозицію. 

Шаповалов О.М.,селищний голова ще раз наголосив на тому, що всі 

депутати можуть бути присутні на засіданні будь-якої комісії. 
Антинескул В.М., депутат селищної ради ще раз підтвердив і надав свою 

згоду працювати у складі постійної комісії з питань соціального захисту 

населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства освіти, культури, 

молоді та спорту. 
Шаповалов О.М.,селищний голова надав слово депутату Миколаївської 

районної ради Печериці В.В.,який підтримав селищного голову в тому, що 

будь-який депутат має право бути присутнім на кожному зібранні чи комісії. 
Навів приклад із власного досвіду щодо роботи в постійних комісіях. Нагадав 

статтю 47 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні». Бажання 



депутата це є, але були домовленості, які були досягнуті на ІІ сесії селищної 

ради щодо складу комісій про наповнення квот від кожної партії. 

Трофіменко Н.І. висловила свою думку про те, що за письмову заяву 
Антинескула В.М. депутати не проголосували,запропонувала почути усну 

заяву  про включення його до складу  постійної комісії. 

Антинескул В.М. надав усну згоду 

Інших зауважень, пропозицій не надходило. 
Проведено відкрите поіменне голосування щодо включення депутата 

Антинескула В.М. до складу постійної комісії з питань соціального захисту 

населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, культури, 
молоді та спорту 

Підсумки голосування додаються 

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. 
Шаповалов О.М.,селищний голова нагадав депутатам про те, що дане 

питання розглядалося на спільному засіданні  постійних комісій селищної 

ради: 

-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 

- з питань регуляторної політики, прав людини, законності, 

корупції,депутатської діяльності, етики 
- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 

дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

Пильо Ю.М., голова постійної комісії селищної ради з питань фінансів, 

бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, 
інфраструктури та житлово - комунального господарства нагадав про  

пропозицію депутата Садової Т.Й. щодо придбання насосу для Михайло-

Ларинського дитячого садочку. Так як коштів в розмірі 5 тис. для його 
придбання немає, то пропонується  взяти з 10 тис., що виділяли на кожну 

школу, дитсадок. Запропонував підтримати проєкт рішення 

Депутати Садова Т.Й. та Крижановська В.В. підтримали питання щодо 

придбання насосу для Михайло-Ларинського ДНЗ. 
Інших заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №4 додається 

 

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Воскресенської селищної територіальної громади за І квартал 2021 року 

Доповідач: Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради 

Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій 



-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 

- з питань регуляторної політики, прав людини, законності, корупції, 
депутатської діяльності, етики 

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 

дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

  Запитань, зауважень з даного питання не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №5 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про помічника-

консультанта депутата Воскресенської селищної ради  восьмого 

скликання. 

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

 

Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій 

-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 
- з питань регуляторної політики, прав людини, законності, корупції, 

депутатської діяльності, етики 

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 
дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

  Запитань, зауважень з даного питання не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №6 додається 

 

7. Про затвердження Положення про конкурс  на посаду керівника 

комунального закладу культури Воскресенської селищної ради. 

 Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту  

 Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради:  
-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 

- з питань регуляторної політики, прав людини, законності, корупції, 
депутатської діяльності, етики 

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 

дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

  Запитань, зауважень з даного питання не надходило. 
Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 



ВИРІШИЛИ: рішення №7 додається 

 

8. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Воскресенської 

селищної ради в новій редакції 

Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту  

 Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради:  

-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 

- з питань регуляторної політики, прав людини, законності, корупції, 

депутатської діяльності, етики 

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 
дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

  Запитань, зауважень з даного питання не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №8 додається 

 

9.Про затвердження Положення про умови оплати праці, преміювання, 

виплату надбавок, матеріальне стимулювання і соціальне забезпечення 

працівників відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської 

селищної ради та підпорядкованих йому установ та закладів. 

 Доповідач: Шаланич Я.М., начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту  

 Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради:  
-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 

-з питань регуляторної політики, прав людини, законності, 
корупції,депутатської діяльності, етики 

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 

дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

  Запитань, зауважень з даного питання не надходило. 
Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №9 додається 

 

10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Воскресенської 

селищної ради від 23.12.2020 року №34 «Про організацію харчування 

учнів закладів загальної середньої освіти Воскресенської селищної ради 

на 2021 рік» 

Доповідач: Шаланич Я.М.,начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту 



Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради:  

-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 

-з питань регуляторної політики, прав людини, законності, 

корупції,депутатської діяльності, етики 

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 
дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

  Запитань, зауважень з даного питання не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №10 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття спільного 

комунального майна. 

Доповідач: Шаланич Я.М.,начальник відділу освіти, культури, молоді а 

спорту. 

Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради:  

-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 
-з питань регуляторної політики, прав людини, законності, корупції, 

депутатської діяльності, етики 

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 
дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

  Запитань, зауважень з даного питання не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення №11 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття 

індивідуально визначеного майна з  Комунальної  установи «Вітовський 

районний центр фінансово-господарського і методичного 

обслуговування закладів, установ та організацій Вітовської районної 

ради», що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ 

Миколаївського району Миколаївської області у комунальну власність 

Воскресенської селищної ради 

Доповідач:Шаланич Я.М., начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту. 

Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради:  

-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 

-з питань регуляторної політики, прав людини, законності, 

корупції,депутатської діяльності, етики 



- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 

дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

  Запитань, зауважень з даного питання не надходило. 
Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №12 додається 

 

13.СЛУХАЛИ:Про внесення змін до Комплексної програми соціального 

захисту «Турбота» 

Доповідач:Зябко С.В., начальник відділу соціального захисту населення  

Питання  розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради:  

-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 
-з питань регуляторної політики, прав людини, законності, 

корупції,депутатської діяльності, етики 

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 
дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

Садова Т.Й. просила надати їй список осіб, які не отримують пенсію по 

досягненню 60 років. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №13 додається 

 

14. Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників 

відділу соціального захисту населення Воскресенської селищної ради, їх 

преміювання та надання матеріальної допомоги. 

Доповідач: Зябко С.В., начальник відділу соціального захисту населення 

Питання  розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради:  

-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 

-з питань регуляторної політики, прав людини, законності, 

корупції,депутатської діяльності, етики 

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 
дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №14 додається 

 

15. СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та надання у спільну сумісну власність гр.                           

Гаврушовій Т.Ф.,Гаврушовій А.М. 

 Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 



Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 
Запитань ,зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №15 додається 

 

16.СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) яка передається у власність Шеремета Л.М. для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань , зауважень не надходило 
Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №16 додається 

 

17.СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки (АТ «Миколаївобленерго») 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань , зауважень не надходило 
Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №17 додається 

 

18.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність (В.02.01) ГР. Грицюку А.С.,Тимошевському М.П., 

Половенку М.О., Грицюку М.С. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 
Запитань ,зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 
ВИРІШИЛИ: рішення №18 додається 

 



19.СЛУХАЛИ:Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність за КВЦПЗ (А.01.03) громадянам                       

Рибалко В.А., Дзюбі В.В., Кошик Л.В. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 
Запитань ,зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення №18додається 

 

20.СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Бердниковій К.О. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 
архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань ,зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення №20 додається 

 

21 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Бень Н.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 
відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань ,зауважень не надходило 
Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №21додається 

 

22 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (Галик Л.А.,Галик М.В.) 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 
Запитань ,зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються. 



ВИРІШИЛИ: рішення №22 додається 

 

23 СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Рябченко Д.О. на розроблення 

проєкту щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради пояснила, 

що ця земельна ділянка належала батькам  .На засіданні постійної комісії 
були присутні Рябченко Д.О. з матір’ю. 

Єрмолова В.М. сказала про те, що на всі спірні питання виїздить комісія. 

Будь-що на сесію виноситися не буде. 
Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань ,зауважень не надходило 
Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №23 додається 

 

24 СЛУХАЛИ:Про надання дозволу гр. Заіченко А.С. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 
відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань ,зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 
Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №24 додається 

 

25 СЛУХАЛИ:Про надання дозволу ТОВ «Оператор газотранспортної 

системи України» Миколаївському лінійному виробничому управлінню 

магістральних газопроводів на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування із земель 

комунальної власності в межах території Воскресенської селищної ради 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань ,зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 
Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №25 додається 

 



26 СЛУХАЛИ:Про  надання дозволу Чернишову В.О. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 
архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань ,зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 
Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №26 додається 

 

27  СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Рябову Д.С. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило 
Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №27 додається 

 

28 СЛУХАЛИ:Про надання дозволу службі автомобільних доріг у 

Миколаївській області на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування із земель 

комунальної власності в межах території Воскресенської селищної ради 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 
Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №28 додається 

 

29.СЛУХАЛИ:Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність для 

ведення особистого селянського господарства. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 



Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення №29 додається 

 

30 СЛУХАЛИ:Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства Солейко С.М.,                                 

Солейко М.М. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило. 
Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №30 додається 

 

31 СЛУХАЛИ:Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення особистого селянського господарства гр. 

Чех Л.М., Тютявіну Б.П.,Тютявіній А.М.. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 
архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення №31 додається 

 

32 СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                  

гр. Кулаченко Л.С. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 
відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань ,зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 
Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №32 додається 

 

33 СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Радіо К.О. 



Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення №33 додається 

 

34 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «УКРАЇНА-КОМБІКОРМ» на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 
відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило 
Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №34 додається 

 

35 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Шаповаловій В.І. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення фермерського господарства 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 
Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються 
ВИРІШИЛИ: рішення №35 додається 

 

36.СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Шаповалову А.В. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення фермерського господарства 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 
архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 
Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №36 додається 

 



37 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Шаповалову Ю.В. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення фермерського господарства 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 
Запитань, зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 
ВИРІШИЛИ: рішення №37 додається 

 

38 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Шаповалову А.А. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення фермерського господарства 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань ,зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 
Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №38 додається 

 

39 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Шаповаловій І.О. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення фермерського господарства 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 
Запитань, зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №39 додається 

 

40 СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Шаповаловій І.О. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення фермерського господарства 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 
архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань ,зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 



Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №40 додається 

 

 

41 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Шаповалову В.І. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення фермерського господарства 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення №41 додається 

 

42 СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства ( згідно додатку) 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 
відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань ,зауважень не надходило 
Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №42 додається 

 

43 СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства Садовому О.Г.,                       

Садовій Д.О.,Садовій Н.Г.,Пономаренко Д.О. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 
архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 
ВИРІШИЛИ: рішення №43 додається 

 

44 СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної 

ради №5 від 18.03.2021 року «Про надання згоди на передачу в суборенду 

земельної ділянки» 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 



Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 
Запитань, зауважень не надходило 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №44 додається 

 

45 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Матвєєву І.С. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 
Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення №45 додається 

 

46 СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та надання у власність земельних ділянок ( В.02)                   

Пилипчуку О.В., Вороні О.Х, Половенко В.О, Василенко О.М. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило. 
Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №46 додається 

 

47 СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення № 23 46 сесії восьмого 

скликання селищної ради від 11.09.2020 «Про погодження передачі 

земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва у власність»  

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради зачитала 

проєкт рішення 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 
Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №47 додається 

 



48 СЛУХАЛИ:Про резервування земельних ділянок для створення 

громадських пасовищ. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради зачитала 

проєкт рішення 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування,планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 
Моторний Микола, голова постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

раціонального використання земель та екології повідомив, що членами 
комісію було зроблено об’їзд даних земельних ділянок. 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення №48 додається 

 

49 СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення №53 від 26.02.2021 року 

четвертої сесії селищної ради восьмого скликання «Про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Кучманичу О.М.» 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради зачитала 

проєкт рішення 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення №49 додається 

 

Селищний голова Шаповалов О.М. оголосив перерву на 30 хвилин                         
( за результатами голосування) 

 

 

50 СЛУХАЛИ:Про прийняття в комунальну власність Воскресенської 

селищної ради мережі вуличного освітлення. 

Доповідач: Мількович В.В., інспектор відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально- економічного розвитку 

Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій 
 -з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 

- з питань регуляторної політики, прав людини, законності, корупції,  
депутатської діяльності, етики 

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 

дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 



Запитань, зауважень з даного питання не надходило.  

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №50 додається 

 

 

51 СЛУХАЛИ:Про звернення Воскресенського селищного голови до 

Миколаївської обласної прокуратури щодо порушення порядку 

формування тарифів на теплову енергію 

Доповідач:Печериця В.В., депутат Миколаївської районної ради 

Сакун О.В., начальник юридичного відділу селищної ради висловила 
свою думку про те, що дані рішення повинні бути змістовні та обґрунтовані. 

В даному проєкті рішення написано, що підставою для його винесення це є 

стаття 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що 
носить загальний характер і базується лише на інформації, яку було подано 

безпосередньо бухгалтером відділу освіти, без всякої перевірки. Також 

пропонується звернутися селищному голові до прокуратури Миколаївської 

області, але не зазначено в проєкті рішення безпосередньо ким були вчинені 
порушення і відповідні правові підстави. Тому просила звернути увагу на 

зміст цього проєкту рішення і в подальшому прийняти його з урахуванням 

доопрацювання і прийняти рішення колегіальним органом. 

Печериця Є.В., поцікавився  питанням чому це не було озвучена на засіданні 
постійної комісії. 

Сакун О.В., повідомила, що при розгляді даного питання не була присутня.  

На погодження даний проєкт рішення для погодження 2 дні тому. Вивчила 
питання і даю свій висновок. 

Печериця В.В., депутат районної ради сказав про те, що ніхто із присутніх 

не може бути заявником , крім селищного голови. Майже 2 місяці тому 

звернувся до селищного голови з письмовою заявою, щоб зробили 
розрахунки. Кримінальна справа розпочата, але немає заявника. Сума йде 

приблизно 5 млн 400 тис.грн. Розрахункові збитки майже 40%.Потрібен сам 

факт винесення на сесію. Головний бухгалтер відділу освіти сказав, що тариф 
ніхто не затверджував. 

Садова Т.Й поцікавилася питанням в який термін селищна рада повинна 

надати відповідь на депутатський запит. Наголосила на стан виконавської 

дисципліни працівниками селищної ради. 
Сакун О.В надала відповідь що в10 денний термін. 

Шаповалов О.М., селищний голова сказав про те, що селищна рада , при 

необхідності,надасть письмову відповідь про те чи надавалася відповідь,чи 
ні. 

Сакун О.В- в 10-денний термін 

Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради 



-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 

- з питань регуляторної політики, прав людини, законності, 
корупції,депутатської діяльності, етики 

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 

дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

  Запитань, зауважень з даного питання не надходило. 

Шаповалов О.М., селищний голова сказав про те, що селищна рада , при 

необхідності,надасть письмову відповідь про те чи надавалася відповідь,чи 

ні. Також повідомив, що юрист селищної ради вказала на зауваження,які 

були при винесені на сесію ради, тобто не згідно Регламенту винесено дане 
питання.   Повинен бути співдоповідач з селищної ради. Пообіцяв  особисто 

звернутися в Службу Безпеки і прокуратуру по цьому питанню,але дане 

рішення підписувати не буде, так як воно являється неправомірне. 
Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №51додається 

 

52 СЛУХАЛИ:Про стан дотримання землекористувачами цільового 

призначення земельних ділянок на території Воскресенської селищної 

ради 

Доповідач:Печериця Є.В., депутат селищної ради 

Моторний М.М., голова постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

раціонального використання земель та екології сказав, що питання 
розглядалося на засіданні постійної комісій селищної ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури,використання земель та екології. 

 Запитань, зауважень з даного питання не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №52 додається 

 

53 СЛУХАЛИ: Про участь у щорічному обласному конкурсі проєктів та 

програм розвитку місцевого самоврядування. 

Доповідач: Мельник Л.Є. ,начальник відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально- економічного розвитку 

Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради 

-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 

-з питань регуляторної політики, прав людини, законності, 

корупції,депутатської діяльності, етики 



- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 

дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

  Запитань, зауважень з даного питання не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування 
Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №53 додається 

 

54 СЛУХАЛИ:Про внесення змін та доповнень до рішення №8 від 

11.09.2020 року 46 сесії «Про затвердження Переліку першого типу та 

Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Воскресенської 

селищної ради» 

Доповідач: Мельник Л.Є.,начальник відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально- економічного розвитку 

Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 
ради 

-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 

- з питань регуляторної політики, прав людини, законності, 
корупції,депутатської діяльності, етики 

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 

дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

  Запитань, зауважень з даного питання не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №54 додається 

 

55 СЛУХАЛИ:Про намір передачі майна в оренду. 

Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально- 

економічного розвитку 

Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій селищної 

ради 

-з питань фінансів,бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства; 
- з питань регуляторної політики, прав людини, законності, 

корупції,депутатської діяльності, етики 

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,материнства та 
дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

  Запитань, зауважень з даного питання не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №55 додається 

 



56 СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд, згідно додатку. 

Доповідач: Карманова О.Ю, землевпорядник селищної ради 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування 
Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №56 додається 

 

57СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення №7 другої позачергової 

сесії від 15.12.2020  (в проєкті рішення вказано 2021 року) « Про умови оплати 

праці Воскресенського селищного голови на 2021 рік 

Доповідач: Десяцька Т.І., заступник голови постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального господарства. 

ВИСТУПИЛИ: Сакун О.В., начальник юридичного відділу селищної ради 
зауважила про те, що умови оплати праці працівників місцевого 

самоврядування визначаються Постановою № 268, в тому числі і селищного 

голови. Преміювання безпосередньо визначається положенням про умови 

оплати праці та преміювання відповідного органу. Положення про умови 
оплати праці, які були затверджені попередньою сесією безпосередньо 

апарату кажуть, що оплата працівникам апарату здійснюється  з урахуванням 

відповідних надбавок, але проектом рішення було запропоновано виключити 
з преміювання селищного голови ці надбавки, тому, це не узгоджується до 

того прийнятого рішення безпосередньо радою, а також постановою №268. 

Десяцька Т.І.,сказала про те, що в рішення були внесені зміни в пункті 3.1 і 

п.3.2, всі останні пункти були без змін. На сесії приймали однакові рішення 
про умови оплати праці селищного голови на І черговій сесії і на ІІ.На 

першій ми залишили голову без преміювання, у другому у нього 

преміювання 110%. І перше рішення і друге мають законну силу, не одне з 
них не було відмінено. Чому нараховують преміювання голови не по 

першому рішенню, а по другому? Законом це треба врегулювати. В зв’язку з 

тим, що прийшли листи з ОДА по ДФРР, депутатський корпус хоче щоб 

преміювання було щоквартально і депутати будуть самі визначати відсоток 
преміювання. 

Сакун О.В. сказала свою думку про те, що в проєкті рішення вказано без 

урахування відповідних надбавок, а відповідно до Положення це 

передбачено, тому воно не відповідає цьому Положенню і Постанові №268. 
Садова Т.Й., депутат селищної ради висловила свою думку про те, що є одне 

рішення, потім приймається друге рішення. В другому рішенні не написано 

про те, що попереднє рішення втрачає свою силу. На сьогоднішній день 
цього пункту немає прописаного. Це порушення бюджетного Кодексу, це 

нецільове використання коштів, хтось хоче мати проблеми з Законом?Ми 



повинні винести це питання і проголосувати, привести у відповідність до 

чинного законодавства. 

Сакун О.В., прокоментувала виступ сказавши, що не говорить про те, що 
депутати не повинні винести на розгляд ради відповідне  питання. Питання 

повинно бути доопрацьовано і винесене в межах законодавчих актів і актів 

нормативного характеру,які були прийняті селищною радою. 

Садова Т.Й. поцікавилася чому після спливу  кварталу не прийняли ніяких 
дій стосовно даного питання. 

Сакун О.В сказала, що ставить свої підписи під конкретними питаннями які 

надійшли. 
Шаповалов О.М. сказав, що є друге рішення. Треба скасувати перше 

рішення.тСелищний голова прокоментував проєкт рішеннят.Наголосив на 

порушення закону в тому, щоб позбавляти надбавки за ранг, за вислугу років. 

Десяцька Т.І. пояснила, що мається на увазі, що премія буде нараховуватися 
на посадовий оклад, а не на оклад,плюс надбавка, плюс ранг, і зверху на це 

все премія. 

Шаповалов О.М., звернувшись до депутатів з пропозицією, перед тим, як 
робити проєкти рішень, треба уважно читати Закони, працювати в рамках 

чинного законодавства. Кожен день працює по селах, придбаває зо свій кошт 

насоси, трактори. Є окремі громадяни, які надають допомогу, такі як    

Філанов С.І. 
Трофіменко Н.І, сказала, що проєкт рішення не узгоджений ні з юристом , ні 

з економістом . 

Шаповалов О.М., селищний голова зазначив, що за 4 місяці ніхто з 
депутатів ніхто не запропонував допомогу щодо школи, 

водопроводу,електрики, коли її немає по селу. Зато ми вміємо неграмотно 

писати проєкти рішення. Якщо буде так, то будемо доповідати разом. 

Закликав депутатів  «включатися в роботу». 
Сакун О.В. сказала, що Десяцькою Т.І. було винесено проєкт рішення « Про 

внесення змін до рішення №7 другої позачергової сесії від 15.12.2021 року» 

Десяцька Т.І. зауважила про те, що це була технічна помилка. Зауважила 
про те, що спеціалісти селищної ради виносять питання теж з технічними 

помилками. 

Сакун О.В. зауважила про те, якщо питання не обговорювалося на засіданні 

комісії, то воно не може бути винесено на сесію. 
Головуючий поставив проєкт рішення на голосування, при цьому зауважив, 

що п.3.1 буде прийнятий з порушенням чинного законодавства і порушення 

Регламенту. 

Садова Т.Й. закликала голову не тиснути на депутатів, якщо щось 
неправомірно зробили, для цього є правоохоронні органи. 

Проведено відкрите поіменне голосування. При проведенні поіменного 

голосування Шаповалов О.М. самостійно публічно оголосив про конфлікт 
інтересів.Участі у голосуванні не приймав. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 



 

58 СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам Панчуку Ю.М., Панчук Л.І. 

Доповідач: Карманова О.Ю, землевпорядник селищної ради 

Моторний М.М.,голова постійної комісії з питань  земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

раціонального використання земель та екології запропонував підтримати 
даний проєкт. Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 
ВИРІШИЛИ: рішення № 57 додається 

 

 59 СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам Панчуку Д.Ю., Панчуку 

В.Ю. 

Доповідач: Карманова О.Ю, землевпорядник селищної ради 

Запитань, зауважень не надходило. 
Проведено відкрите поіменне голосування 

Підсумки голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №58 додається 

 

60 СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у разі зміни цільового призначення                                                

гр. Антинескул С.І. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Садова Т.Й., депутат селищної ради просила пояснити дане питання. 

Моторний М.М., голова постійної комісії з питань земельних відносин , 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
раціонального використання земель та екології  та Яськів Ю.Б., заступник 

селищного голови надали роз’яснення. 

Проведено відкрите поіменне голосування.( Депутат Антинескул В.М. участі 
у голосуванні не приймав) 

Підсумки голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ:рішення № 59 додається. 

 

61 СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в оренду АТ « Миколаївобленерго»  

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Запитань, зауважень не надходило. 
Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 60 додається 

 

62 СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність ( В 02.01) гр. Рексу О.О. 



Доповідач: Карманова О.Ю, землевпорядник селищної ради 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 61 додається 

 

63 СЛУХАЛИ:Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність ( В.02.01) гр. Дзюбі М.Л., Даниляк С.М. 

Доповідач: Карманова О.Ю, землевпорядник селищної ради 

Запитань, зауважень не надходило. 
Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 62 додається 

 

64 СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельних ділянок 

Доповідач: Карманова О.Ю, землевпорядник селищної ради 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 63 додається 

 

65 СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі  на 

місцевості) та надання у спільну сумісну власність                                                  

гр. Томковій А.М.,Агуло Л.М., Голубієвській С.М. 

Доповідач: Карманова О.Ю, землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило. 
Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 64 додається 

 

66 СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та надання у власність земельних ділянок ( В.02,01) гр. 

Кваченко В.І. ,Челаку О.Г.,Агаєву Сеідагу Агакіши огли, Толмач Н.І. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 



Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 65 додається 

 

67 СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства Куніцину В.В.,                        

Возній Є.М., Яцковському А.В., Воробель М.А., Яцковському Л.А., 

Яцковській В.Л. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 

Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 
Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 66 додається 

 

68 СЛУХАЛИ:Про надання дозволу гр. Вашетіній Н.А. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства. 

Доповідач: Карманова О.Ю., землевпорядник селищної ради 

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, раціонального використання земель та екології. 
Запитань, зауважень не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 67 додається 

 

Щодо питання « Про погодження ТОВ « Калинівський пісчаний кар’єр» 

на отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою 

видобування пісків ділянки Північна Калинівського родовища»  

виступив голова постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

раціонального використання земель та екології Микола Моторний, який 
запропонував надати слово директору ТОВ «Калинівський пісчаний кар’єр» 

Ігорю Харишеву. Запропонував заслухати інформацію, яку надасть директор, 

поставити йому запитання і потім приймати рішення. На комісії 

ознайомилися з даним питанням. 
Депутати заслухали інформацію директора ТОВ « Калинівський пісчаний 

кар’єр» 

Шаповалов О.М. зазначив , що питання розглядалося на профільній  комісії. 
Підтвердив, що в минулому році в с. Калинівка було відремонтовано вулицю 

Баклана за його кошти. Ми не можемо  допустити те, що робиться зараз 

розкрадається пісок, вивозиться сміття. Ми повинні контролювати хід 



використання земельних ділянок, дотримуватися того, щоб наповнювати 

бюджет селищної ради, наповнювати робочі місця. Проведені були не одні 

перемовини. Ми повинні донести до людей правдиву інформацію. Це 
питання не тільки депутатів від с. Калинівка, це питання нашої громади. 

Садова Т.Й. поцікавилася цільовим призначенням земельної ділянки 

Моторний М.М. сказав про те, що по даному питанню була порушена 

процедура. Запропонував не голосувати «за», а утриматися по даному 
питанню, дати можливість пройти правильну процедуру. 

Пильо Ю.М. запропонував внести зміни до порядку денного і зняти питання 

№ 69 « Про погодження  ТОВ « Калинівський пісчаний кар’єр на отримання 
спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування пісків 

ділянки Північна Калинівського родовища» та № 70 « Про зміну цільового 

призначення земельної ділянки площею 12 га, що знаходиться у приватній 

власності ТОВ « Калинівський пісчаний кар’єр» з порядку денного до 
вивчення і отримання нових голосування. 

Проведено відкрите поіменне голосування окремо по кожному питанню.  

Результати відкритого поіменного голосування додаються. 
Питання № 69 та № 70 знято з порядку денного 

 

 

 

Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Офіцер поліції, Алексанян Артуш Араратович  13 квітня 2021 року 
звернувся до селищної ради із заявою про отримання  собі та своєму братові, 

діючому офіцеру збройних сил України, учасника бойових дій 10 соток землі 

для будівництва будинку. Звернувся у смт Воскресенське, тому що 

подобається це селище. 
На нараді у Кім В.О., голови державної адміністрації у Миколаївській області 

повідомили, що у Воскресенську будуть наділи земельних ділянок, як для 

учасників бойових дій, так і їх сімей. Звернувся із заявою до Ольги Юріївни, 
зачитав відповідь на заяву. Сьогодні на сесії відповіді на питання не отримав. 

Моторний М.М., голова постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

раціонального використання земель та екології сказав про те, що дане 
питання розглядалося на засіданні комісії. На сьогоднішній день немає ще 

рішення з даного питання, заяв надійшло досить багато, більше 200, і по 

жодній заяві рішення не було прийнято, так як проходить вивчення 

документації по розширенню меж. 
 Офіцер поліції поцікавився питанням, коли буде відповідь і чи потрібно ще 

якісь документи. 

Шаповалов О.М., селищний голова сказав що ці всі заявники, які 
зверталися, яким давалися проміжні відповіді, впевнений, що буде надано 

офіційна відповідь, або запрошено на сесію, коли ми зробимо все юридично 

правильно. Вчора була остання земельна комісія, був архітектор, був 



представник земельної структури. Коли буде роздаватися масив земельних 

ділянок Вас буде запрошено офіційним листом. 

 
 Гр. Алексанян сказав що на цій  ділянці вже роздається територія 5 чи 6 

ділянок вже «залито» , це інформація від Колесника О.О., начальник 

земельного кадастру у Миколаївській області. 

Шаповалов О.М. зазначив що вчора до 17.00 проходило засідання постійної 
комісії, рекомендацій комісій ще не бачив 

 Гр.Алексанян сказав, що на карті, у начальника земельного кадастру 

отримали інформацію, що з грудня місяця розпочали передавити території на 
громади. По вул. Лесі Українки, вул. Ярослава Мудрого будуть «нарізати» та 

роздавати наділи, сказали що можемо звертатися із заявами до громади. 

Шаповалов О.М. сказав, що особисто звертався до громадян щоб писали 

заяви і зверталися. 
 Садова Т.Й.  зауважила про те, що староста с. Михайло- Ларине зверталася 

із клопотанням щодо розширення меж кладовища та резервування земель для 

пасовища. 
Зябко С.В., начальник відділу соціального захисту населення надав 

інформацію щодо листа Миколаївської дирекції «Укрпошти» про те, що всіх 

одержувачів соціальних виплат та пенсій переводять на банківські установи. 

 
Жителі с-ща Горохівка звернулися із колективною заявою та розповіли зміст 

заяви.( заява та звернення додається) 

 
Шаповалов О.М., селищний голова запропонував спільно з селищним 

головою, заступником селищного голови, головою земельної комісії та 

представниками від с-ща Горохівка,зустрітися з керівником підприємства. 

Надав доручення Яськіву Ю.Б. 
Трофіменко Н.І. висловила свою думку про те, що дійсно дорога 

завантажена великим транспортом. Пропонували ставити шлагбаум, дорогу 

ремонтувати не хочуть. 
Шаповалов О.М. повідомив про те, що була остання транспортна комісія 

Миколаївської обласної ради про перерозподіл коштів, де виділені кошти. 

Запропонував ініціювати перевірку з виїздом на місце. 

Дзіс М.  розповіла про проблему з енергозабезпеченням дитячого садка                        
« Вишенка» просила придбати генератор для дитячого садка. 

Шаповалов О.М. сказав, що це питання дійсно треба розглядати не 

постійній комісії селищної ради з питань  фінансів, бюджету, планування, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово- 
комунального господарства. Доручив Яськіву Ю.Б. перевірити даний факт і 

довести інформацію до членів бюджетної комісії. 

 
 



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

VІІ позачергової  сесії селищної ради  восьмого скликання вичерпано. 

Звернувшись до депутатів, запитав, чи є зауваження до порядку ведення сесії. 
       Селищний голова Шаповалов О.М. оголосив  VІІ позачергову  сесію 

селищної ради восьмого скликання закритою. 

                              

                                       /Лунає Державний Гімн України/ 
 

Селищний голова                                   Олександр ШАПОВАЛОВ 

 

Тетяна Білозор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


