
 

 

  

Перелік 

рішень, прийнятих на десятій позачерговій сесії  

Воскресенської селищної ради  восьмого  скликання 

20 липня 2021 року 

 № 

п/п 

Зміст рішення № рішення, 

дата 

сторінка 

1 Про внесення змін до бюджету Воскресенської 

селищної територіальної громади на 2021 рік 

№ 1 

20.07.2021 

 

2 Про внесення змін до рішення Воскресенської 

селищної ради №3 від 18.03.2021 року «Про 

затвердження структури виконавчих органів  

Воскресенської селищної ради, загальної 

чисельності апарату селищної ради та її виконавчих 

органів» 

№2 

20.07.2021 

 

3 Про затвердження бюджетного регламенту 

проходження бюджетного процесу на місцевому 

рівні Воскресенської селищної ради 

№3 

20.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Про внесення змін до рішення Воскресенської 

селищної ради від 06.03.2018 року №3 «Про 

створення цільового фонду Воскресенської 

селищної ради» 

№4 

20.07.2021 

 

5 Про затвердження Плану роботи Воскресенської 

селищної ради, її виконавчого комітету та 

постійних комісій ради на ІІ півріччя 2021 року 

№5 

20.07.2021 

 

6 Про визначення Державного підприємства « 

Агенція місцевих доріг Миколаївської області» 

замовником будівельних робіт по об’єкту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Зоряна в смт 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської 

області» 

№6 

20.07.2021 

 

7 Про визначення Державного підприємства 

«Агенція місцевих доріг Миколаївської області» 

замовником будівельних робіт по об’єкту 

№7 

20.07.2021 

 



«Капітальний ремонт дорожнього покриття 

перехрестя вул. Центральна, та вул. Почтова в смт 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської 

області. 

8 Про визначення Державного підприємства 

«Агенція місцевих доріг Миколаївської області» 

замовником будівельних робіт по об’єкту 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

пров. Пушкаревського в                  с. Пересадівка 

Вітовського району Миколаївської області» 

№8 

20.07.2021 

 

9 Про визначення Державного підприємства  

«Агенція 

Місцевих доріг Миколаївської області» замовником 

будівельних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт 

дороги (відновлення елементів покриття) по вул. 

Шевченко на ділянці від буд.№40 до буд.№ 20 в 

смт Воскресенське Вітовського району 

Миколаївської області» 

№9 

20.07.2021 

 

10 Про затвердження проєкту будівництва                                          

« Встановлення автоматичної пожежної 

сигналізації приміщень Грейгівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, с. Грейгове, 

вул. 14 Гвардійської дивізії, 3 Вітовського району 

Миколаївської області» 

№10 

20.07.2021 

 

11 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт шкільного 

подвір’я Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. 

Соборна,15 в с. Калинівка Миколаївського району 

Миколаївської області» 

№11 

20.07.2021 

 

12 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальне будівництво харчоблоку 

Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Соборна,15 

в с.Калинівка Миколаївського району 

Миколаївської області 

 

№12 

20.07.2021 

 

13 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт даху 

Калинівської дитячої музичної школи по                             

вул.Свободи,94 в с.Калинівка Миколаївського 

№13 

20.07.2021 

 

 



району Миколаївської області» 

 

14 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Встановлення автоматичної пожежної 

сигналізації приміщення Грейгівського будинку 

культури по вул. Івана Богуна, буд.72 у селищі  

 

№14 

20.07.2021 

 

15 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Вогнегасне просочування дерев’яних 

конструкцій горищних приміщень будівлі 

Грейгівського будинку культури по вул.Івана 

Богуна буд.72 у селищі Грейгове Миколаївського 

району Миколаївської області» 

 

№15 

20.07.2021 

 

16 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Суворова на ділянці від буд.127 до 

буд №129 в с.Калинівка Миколаївського району 

Миколаївської області» 

 

№16 

20.07.2021 

 

 

17 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття перехрестя вул. Соборна та                                    

вул. Водопровідна в смт Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області» 

 

№17 

20.07.2021 

 

18 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття перехрестя вул. Соборна та вул. 

Поперечна в смт Воскресенське Миколаївського 

району Миколаївської області» 

№18 

20.07.2021 

 

 

19 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття перехрестя вул. Центральна та вул. 

Риночна в смт Воскресенське» 

№19 

20.07.2021 

 

20 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул. Шевченка від буд.165 до вул.Лісова в 

смт Воскресенське Миколаївського району 

№20 

20.07.2021 

 

 



Миколаївської області» 

21 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул. Набережна на ділянці від буд.№1 до 

буд.№ 15 в смт Воскресенське Миколаївського 

району Миколаївської області» 

№21 

20.07.2021 

 

22 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Мостова в смт Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області» 

 

№22 

20.07.2021 

 

 

23 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Соборна в смт Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області 

№23 

20.07.2021 

 

24 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул.Зарічна в смт Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області» 

№24 

20.07.2021 

 

25 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «капітальний ремонт дорожнього 

покриття провулку від вул. Бойка-Блохіна,73 до 

вул. Михайла Грушевського в с.Пересадівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

№25 

20.07.2021 

 

 

26 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття провулку від вул. Бойка-Блохіна,139 д 

вул. Михайла Грушевського в с.Пересадівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

№26 

20.07.2021 

 

27 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул.Жовтнева в с.Пересадівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

№27 

20.07.2021 

 

28 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по провулку Космонавтів від вул. 

Адмірала Траверсе до вул. Набережна в 

с.Калинівка Миколаївського району Миколаївської 

області» 

№28 

20.07.2021 

 



29 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття провулку від вул. Свободи до вул. 

Адмірала Траверсе,2А в с. Калинівка 

№29 

20.07.2021 

 

30 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття провулку від вул. Свобоиди,149 до вул. 

Шаповаленко,154 в с.Калинівка Миколаївського 

району Миколаївської області» 

№30 

20.07.2021 

 

31 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття провулку від вул. Адмірала Траверсе,27 

до вул. Шаповаленко,36 в с.Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

№31 

20.07.2021 

 

32 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття провулку від вул. Адмірала Траверсе,13 

до вул. Шаповаленко,24 в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

№32 

20.07.2021 

 

33 Про надання дозволу на виготолвення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул. Новоселів вдо вул. Свободи до вул. 

Шаповаленко в с.Калинівка Миколаївського району 

Миколаївської області» 

№33 

20.07.2021 

 

34 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття провулку між вул.Набережна та вул.Річна 

в с.Михайло-Ларине Миколаївського району 

Миколаївської області» 

№34 

20.07.2021 

 

35 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття перехрестя вул. Князя Вітовта та 

провулком між вул. Гагаріна та вул. Шалаєнко в 

селі Михайло-Ларине Миколаївського району 

Миколаївської області» 

№35 

20.07.2021 

 

36 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття перехрестя вул. Князя Вітовта та 

провулком з вулицею Гагаріна в селі 

№36 

20.07.2021 

 



37 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття перехрестя провулку від вул.Шкільн,19 та 

вул. Набережна,17 в селі Михайло-Ларине 

Миколаївського району Миколаївської області 

№37 

20.07.2021 

 

38 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття перехрестя провулку від вул. Шкільна,18 

та вул. Річна,1 в селі Михайло-Ларине 

Миколаївського району Миколаївської області 

№38 

20.07.2021 

 

39 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Зарічна в с. Водокачка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

№39 

20.07.2021 

 

40 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Весняна в с.Водокачка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

№40 

20.07.2021 

 

41 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Шаповаленка на ділянці від 

буд.151 до буд.197 в с.Калинівка Миколаївського 

району Миколаївської області» 

№41 

20.07.2021 

 

42 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вулиці Князя Вітовта на ділянці від 

буд.№1 до буд.№20 в селі Михайло-Ларине 

Миколаївського району Миколаївської області 

№42 

20.07.2021 

 

43 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Миколи Руденка в с-щі Грейгове 

Миколаївського району Миколаївської області» 

№43 

 20.07.2021 

 

44 Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Івана Богуна в с-щі Грейгове 

Миколаївського району Миколаївської області» 

№44 

20.07.2021 

 

45 Про надання згоди на прийняття у комунальну 

власність Воскресенської селищної ради об’єкту 

нерухомого майн( с.Пересадівка, житловий 

№45 

20.07.2021 

 



будинок по вул.Жовтнева,30) 

46 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства за межами с. Водокачка  

гр. Демитер М.Ю., Демитер О.М.,Демитер І.М., 

Демитер З.П., КрикунО.О., Цвятко Л.Л., Цвятко 

О.М. 

№46 

20.07.2021 

 

47 По відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  у власність для ведення особистого 

селянського господарства (Бреславський М.І., 

Бреславська О.П., Бойко С.М., Громик Р.І., Кошель 

А.А., Кремезюк А.Ю., Колесник І.А., Маршанішвілі 

С.Г., Пятанчук Л.М., Приходько О.С, Пятанчук 

В.П., Шевченко О.М., Швець С.А.) 

№47 

20.07.2021 

 

48 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність  для ведення особистого 

селянського господарства гр. Яценко І.І.,                                     

Тиличко В.Я., Форошевській Т.М. 

№48 

20.07.2021 

 

49 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність ( В.02.01.) 

гр. Кучманич Ю.М. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

№49 

20.07.2021 

 

50 Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

надання у власність гр. Іванченко Г.Т.,                       

Белев’яту С.М. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (с.Червоне) 

№50 

20.07.2021 

 

51  Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. 

Ярошової Л.М. для ведення особистого селянського 

господарства ( в межах території с-ща Грейгове) 

№51 

20.07.2021 

 

52 Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за 

№52 

20.07.2021 

 

 

 



КВЦПЗ(А.01.03) громадянину Балущаку Д.О. для 

ведення особистого селянського господарства ( в 

межах території с.Степове) 

53 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд гр. Циганок В.С. 

№53 

20.07.2021 

 

54 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Дунак І.Я. (за межами 

с.Степове) 

№54 

20.07.2021 

 

55 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Мар’яновській Н.М.                                

( в межах с.Степове)  

№55 

20.07.2021 

 

56 Про відмову у надані дозволу щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та  споруд (присадибна ділянка) гр. 

Маршанішвілі С.Г.( в межах с-ща Грейгове) 

№56 

20.07.2021 

 

 

57 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства Заіченко А.С.,Полюбіну 

С.В., Заіченко О.В. (с.Червоне) 

№57 

20.07.2021 

 

58 Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Смульському П.О. 

№58 

20.07.2021 

 

59 Про відмову у розробленні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка) гр. Первак В.В. 

№59 

20.07.2021 

 

60 Про затвердження проєкту землеустрою щодо №60  



відведення земельної ділянки у власність за КВЦПЗ 

(А.01.03) гр.Карпенко І.В.  

20.07.2021 

61 Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

надання у власність гр. Князян Н.Г.,Синюгіній А.О. 

№61 

20.07.2021 

 

62 Про надання дозволу на проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення фермерського господарства гр. Ткаченко 

А.І., Ткаченко А.В., Ткаченко К.В., Ткаченко О.В., 

Ткаченко В.І. 

№62 

20.07.2021 

 

63 Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.Петрову В.В., Кузьмі Ю.І., Кузьмі 

О.І., Кузьмі І.О., Петровій Г.Я.(за межами                                 

с. Пересадівка) 

№63 

20.07.2021 

 

64 Про надання дозволу на розробку детального плану 

території ДП « ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ  УКРАЇНИ» 

№64 

20.07.2021 

 

65 Про припинення Комунального підприємства 

Воскресенської селищної ради «Лагуна» шляхом 

його ліквідації 

№65 

20.07.2021 

 

66 Про припинення діяльності Степівського закладу 

дошкільної освіти «Ягідка» Воскресенської 

селищної ради Миколаївської області шляхом 

ліквідації 

№66 

20.07.2021 

 

67 Про умови оплати праці секретаря Воскресенської 

селищної ради на 2021 рік 

№67 

20.07.2021 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                           Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 



 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

П Р О Т О К О Л 

20 липня 2021 року № 10                    Х позачергова сесія  селищної ради 

смт Воскресенське                               восьмого скликання    

                                                         

                                                                 Місце проведення - велика зала 

                                                                 приміщення Будинку культури 

                                                                               початок засідання-14.00 

                                                                               закінчення засідання-17.30 

   Всього  обрано  депутатів - 26 

   Присутні  на  сесії – 17 ( список присутніх додається) 

   Відсутні –  9 ( Моторний М.С., Голуб О.М,. Хроленко С.О., Храмов О.П.,                          

Десяцька Т.І., Садова Т.Й., Луцик М.А., Дунак І.Д.,  Антинескул В.М.) 

 

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 

Черненко Н.Й., головний бухгалтер селищної ради 

Цесько О.С., начальник фінансового відділу 

Белев’ят  Ю.І., головний спеціаліст фінансового відділу 

Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

Карманова О.Ю., спеціаліст відділу земельних відносин 

   

Головуючий: секретар селищної ради   Тетяна Білозор       

      Відповідно до пункту 3 статті 50 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні» секретар селищної ради у випадку, 

передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює 

повноваження селищного голови, скликає сесії ради у випадках, 

передбачених частиною шостою статті 46  цього Закону. У разі звільнення з 

посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його 

повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень 

селищного голови здійснює секретар селищної ради. Відповідно до 

Регламенту селищної ради п.47.10 у разі звільнення з посади селищного 



голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у 

разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження 

здійснює секретар селищної ради. Секретар ради тимчасово здійснює 

зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень 

селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови, 

обраного на позачергових виборах відповідно да Закону або до дня відкриття 

першої сесії ради, обраної на чергових виборах ради. 

Трофіменко Н.І., депутат селищної ради сказала про те, що хотіла почути від 

юриста про те, що наше зібрання є законне, наша сесія буде мати законну 

вагу. 

Білозор Т.П. сказала про те, що зачитала статті Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Із 26 обраних депутатів на десяту позачергову сесію селищної ради прибуло 

16 депутатів. 

   Відповідно до пункту 12 статті 46 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту роботи Воскресенської селищної 

ради 8 скликання, затвердженого рішенням восьмої позачергової  сесії 

селищної ради №4 від 25.05.2021  року, сесія ради є повноважною, якщо в її 

пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального 

складу ради. Наша сесія є повноважною. 

Секретар селищної ради Тетяна Білозор запитала чи є в кого які пропозиції  

щодо початку роботи сесії 

Надійшла пропозиція-розпочати роботу сесії. 

   Секретар селищної ради Тетяна Білозор вносить пропозицію про 

відкриття  десятої позачергової сесії селищної ради восьмого скликання. 

                / Лунає Державний Гімн України/ 

                   Для забезпечення роботи Х позачергової  сесії  селищної ради 

секретар селищної ради вносить пропозицію про обрання секретаріату у 

складі 2-ох чоловік : Варфоломеєву Аліну та Сивопляс Ольгу. Інших 

пропозицій не надходило. Проведено голосування. Підсумки голосування- 

одноголосно. 

Для відкритого поіменного голосування   секретар селищної ради 

запропонувала обрати лічильну комісію  у складі   3-х депутатів, а саме: 

Трофіменко Наталію, Крижановську Віру та Філанова  Сергія. Інших 



пропозицій не надходило. Проведено голосування.Підсумки голосування - 

одноголосно. Селищна рада затверджує склад лічильної комісії. 

Секретар селищної ради наголосила на тому, що депутати питання порядку 

денного отримували на свої особисті електронні адреси, питання порядку 

денного висвітлені на офіційному сайті селищної ради. Повідомила про те що 

сьогодні розглядаються питання, які мали б розглядатися на дев’ятій черговій 

сесії 13 липня 2021 року. До порядку денного включено 75 питань, але до 

селищної ради  надійшло 2 заяви від Сельдемірова Ю.Ю. та Сельдемірової 

А.В.  про залишення їх заяв за вх № 3135/02-53 від 20.07.201 та вх №3134/02-

53 від 20.07.21 р  без розгляду, так як ці ділянки  неможливо використовувати 

для ведення ОСГ. Відповідно до поданих заяв запропонувала питання «Про 

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Сельдемірова Ю.Ю. та СельдеміровійА.В.» з порядку 

денного. 

Інших зауважень, пропозицій до порядку денного не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки голосування додаються. 

 

До порядку денного включено такі питання: 

1.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2021 рік 

Доповідач: Белев’ят Ю.І., начальник відділу земельних відносин. 

      2.Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради №3 від 

18.03.2021р «Про затвердження структури виконавчих органів Воскресенської 

селищної ради, загальної чисельності апарату селищної ради та її виконавчих 

органів». 

Доповідач: Белев’ят Ю.І., головний спеціаліст фінансового відділу 

       3. Про затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного 

процесу на місцевому рівні Воскресенської селищної ради. 

Доповідач: Цесько О.С., начальник фінансового відділу. 

        4. Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 

06.03.2018 року №3 «Про створення цільового фонду Воскресенської 

селищної ради» 

Доповідач: Белев’ят Ю.І, головний спеціаліст фінансового відділу 

   5.Про затвердження Плану роботи Воскресенської селищної ради, її 

виконавчого комітету та постійних комісій ради на ІІ півріччя 2021 року. 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради 

6.Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг 

Миколаївської області» замовником будівельних робіт по об’єкту 



«Капітальний ремонт дороги по вул. Зоряна в смт. Воскресенське Вітовського 

району Миколаївської області»  Доповідач:Мельник Л.Є, начальник відділу 

ЖКГ 

7.Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг 

Миколаївської області» замовником будівельних робіт по об’єкту 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. Центральна та 

вул. Почтова в смт. Воскресенське Вітовського району Миколаївської області» 

Доповідач: Мельник Л.Є, начальник відділу ЖКГ 

8.Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг 

Миколаївської області» замовником будівельних робіт по об’єкту 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Пушкаревського в   с. 

Пересадівка Вітовського району Миколаївської області»  

Доповідач: Мельник Л.Є, начальник відділу ЖКГ 

9.Про визначення Державного підприємства «Агенція місцевих доріг 

Миколаївської області» замовником будівельних робіт по об’єкту 

«Капітальний ремонт дороги (відновлення елементів покриття) по вул. 

Шевченко на ділянці від буд. № 40 до буд. № 20 в смт. Воскресенське 

Вітовського району Миколаївської області» Доповідач: Мельник Л.Є, 

начальник відділу ЖКГ 

10 Про затвердження проєкту будівництва «Встановлення автоматичної 

пожежної сигналізації приміщень Грейгівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, с. Грейгове, вул. 14 Гвардійської дивізії, 3 Вітовського району, 

Миколаївської області» Доповідач:Мельник Л.Є, начальник відділу ЖКГ 

11.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва "Капітальний 

ремонт шкільного подвір'я Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Соборна, 

15 в с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської області"                            

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

12. Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальне 

будівництво харчоблоку Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Соборна, 15 

в с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської області»                            

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

13.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт даху Калинівської дитячої музичної школи по вул. Свободи, 94 в с. 

Калинівка Миколаївського району Миколаївської області»                                    

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

14.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Встановлення 

автоматичної пожежної сигналізації приміщення Грейгівського будинку 

культури по вул. Івана Богуна буд.72 у селищі Грейгове Миколаївського 

району Миколаївської області» 



Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

15.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Вогнегасне 

просочування дерев’яних конструкцій горищних приміщень будівлі 

Грейгівського будинку культури по вул. Івана Богуна буд.72 у селищі 

Грейгове Миколаївського району Миколаївської області» 

  Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

16.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова на ділянці від буд. № 127 до 

буд. № 129 в с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської області» 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

17.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. Соборна та вул. Водопровідна в 

смт Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області»                

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

18.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. Соборна та вул. Поперечна в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області»                      

Доповідач: Мельник Л.Є, начальник відділу ЖКГ 

19.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. Центральна та вул. Риночна в 

смт Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області» 

Доповідач:Мельник Л.Є, начальник відділу ЖКГ                                                   

20.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка від буд. 165 до вул. Лісова в смт 

Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області»     

Доповідач:Мельник Л.Є, начальник відділу ЖКГ                                                                                                                                       

21.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття вул. Набережна на ділянці від буд. № 1 до буд. 

№ 15 в смт Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області» 

Доповідач:Мельник Л.Є, начальник відділу ЖКГ                                                          

22.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вул. Мостова в смт  Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області»                                                           

Доповідач: Мельник Л.Є.,начальник відділу ЖКГ 

23.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вул. Соборна в смт Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області»                                  Доповідач: 

Мельник Л.Є.,начальник відділу ЖКГ 



24.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття вул. Зарічна в смт Воскресенське 

Миколаївського району Миколаївської області»                                                                                                      

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

25.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття провулку від вул. Бойка-Блохіна, 73 до вул. 

Михайла Грушевського в с. Пересадівка Миколаївського району 

Миколаївської області» Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

26. Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття провулку від вул. Бойка-Блохіна, 139 до вул. 

Михайла Грушевського в с. Пересадівка Миколаївського району 

Миколаївської області» 

Доповідач:Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

27.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вул. Жовтнева в с. Пересадівка 

Миколаївського району Миколаївської області» Доповідач:Мельник Л.Є., 

начальник відділу ЖКГ 

28.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по провулку Космонавтів від вул. Адмірала 

Траверсе до вул. Набережна в с. Калинівка Миколаївського району 

Миколаївської області»                                                                                                    

Доповідач:Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

29.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття провулку від вул. Свободи до вул. Адмірала 

Траверсе, 2А в с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської області» 

Доповідач:Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

30.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття провулку від вул. Свободи, 149 до вул. 

Шаповаленко, 154 в с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської 

області» Доповідач:Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

31.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття провулку від вул. Адмірала Траверсе, 27 до вул. 

Шаповаленко, 36 в с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської 

області»                                                                                                         

Доповідач:Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

32.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття провулку від вул. Адмірала Траверсе, 13 до вул. 

Шаповаленко, 24 в с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської 

області» 



Доповідач:Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

33.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття вул. Новоселів від до вул. Свободи до вул. 

Шаповаленко, в с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської області» 

Доповідач:Мельник Л.Є.,начальник відділу ЖКГ 

34.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття провулку між вул. Набережна та вул. Річна в с. 

Михайло-Ларине Миколаївського району Миколаївської 

області.»Доповідач:Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

35.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. Князя Вітовта та провулком між 

вул. Гагаріна та вул. Шалаєнко в селі Михайло-Ларине Миколаївського 

району Миколаївської області» Доповідач:Мельник Л.Є., начальник відділу 

ЖКГ 

36.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття перехресття вул. Князя Вітовта та провулком з 

вулицею Гагаріна в селі Михайло-Ларине Миколаївського району 

Миколаївської області» 

Доповідач: Мельник Л.Є, начальник відділу ЖКГ                                                                                       

37.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття перехрестя провулку від вул. Шкільна, 19 та вул. 

Набережна, 17 в селі Михайло-Ларине Миколаївського району Миколаївської 

області» 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ  

    38.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття перехресття провулку від вул. Шкільна, 18 та 

вул. Річна, 1 в селі Михайло-Ларине Миколаївського району Миколаївської 

області» 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

39.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вул. Зарічна в с.Водокачка Миколаївського 

району Миколаївської області» 

Доповідач: Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

40.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вул. Весняна в с.Водокачка Миколаївського 

району Миколаївської області.» Доповідач:Мельник Л.Є., начальник відділу 

ЖКГ 

41.Про надання дозволу н виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вул. Шаповаленка на ділянці від буд. 151 до 



буд. 197 в с. Калинівка Миколаївського району Миколаївської області» 

Доповідач:Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

42.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття вулиці Князя Вітовта на ділянці від буд. № 1 до 

буд. № 20 в селі Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області»                                                                                     

Доповідач:Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

43. Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вул. Миколи Руденка в с-щі Грейгове 

Миколаївського району Миколаївської області» Доповідач:Мельник Л.Є., 
начальник відділу ЖКГ 

44.Про надання дозволу на виготовлення проєкту будівництва                                            

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Івана Богуна в с-щі 

Грейгове Миколаївського району Миколаївської області»  Доповідач: Мельник 

Л.Є., начальник відділу ЖКГ 

      45.Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

Воскресенської селищної ради об’єкту нерухомого майна (с.Пересадівка  

житловий будинок по вул. Жовтнева,30) 

Доповідач: Білозор Т.П.,секретар селищної ради 

46.Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 

садівництва гр. Томковій А.М. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

    47.Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства за межами с. Водокачка гр. Демитер М.Ю., Демитер 

О.М., Демитер І.М., Демитер З.П., Крикун О.О., Цвятко Л.Л.,Цвятко О.М.  ( за 

межами с. Водокачка)  Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних 

відносин 

      48.Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, для ведення особистого 

селянського господарства.(Бреславський М.І.,Бреславська О.П.,Бойко С.М., 

Громик Р.І., Кошель А.А., Кремезюк А.Ю., Колесник І.А., Маршанішвілі С.Г., 

Пятанчук Л.М., Приходько О.С., Пятанчук В.П., Шевченко О.М.,    Швець 

С.А.) ( в межах с. Водокачка) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

     49.Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Яценко І.І., Тиличко ВЯ., Форошевській Т.М.   ( 

за межами                               с. Степове) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

      50.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність ( В.02.01) гр. Кучманич Ю.М. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд      ( 

присадибна ділянка) (с.Калинівка) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 



    51.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення               (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на 

місцевості) та надання у власність гр. Іванченко Г.Т., Белев’яту С.М. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд     (присадибна ділянка) (с.Червоне) 

Доповідач :Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

    52.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ярошової Л.М. для ведення особистого селянського 

господарства      (в межах території с.Грейгове) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

    53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність за КВЦПЗ (А.01.03) громадянину Балущаку Д.О.для 

ведення особистого селянського господарства ( в межах території с. Степове) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

54.Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Яцковській 

В.Л.,Яцковській Н.Л., Яцковському Л.А. 

    Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

55. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Реутовій І.В. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

   56. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку , господарських будівель і споруд гр. Циганок В.С.                                        

Доповідач :Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

    57.Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Дунак І.Я. 

   Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

    58. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Мар’яновській Н.М. 

     Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

   59.Про відмову у наданні дозволу щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)      гр. Маршанішвілі 

С.Г.( в межах с. Грейгове)                                                                                                            

Доповідач: Белев’ят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

    60. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства Заіченко А.С., Полюбіну С.В., Заіченко 

О.В.(с.Червоне)                                                                                                                                    

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 



   61.Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 

Смульському П.О.                                           ( смт Воскресенське) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

    62.Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Ященко О.М.   

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

63 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Галєнтус О.М. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

 64. Про відмову у розробленні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр.Первак 

В.В.  ( смт Воскресенське) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

      65. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність за КВЦПЗ (А.01.03) гр. Карпенко І.В. ( колишня 

Грейгівська сільська рада) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

надання у власність гр. Князян Н.Г.,Синюгіній А.О. ( смт Воскресенське, 

с.Калинівка) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

67.Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для ведення фермерського 

господарства гр. Ткаченко А.І., Ткаченко А.В., Ткаченко К.В., Ткаченко О.В., 

Ткаченко В.І.                      ( за межами с.Пересадівка) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

68 Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Ткаченко А.І., Ткаченко А.В., Ткаченко К.В. Ткаченко О.В., 

Ткаченко В.І.(за межами с. Пересадівка) 

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення  особистого селянського 

господарства гр. Петрову В.В., Кузьмі Ю.І., Кузьмі О.І., Кузьмі І.О, Петровій 

Г.Я .     ( за межами с. Пересадівка) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин. 

70.Про надання дозволу на розробку детального плану території ДП                                      

« ВУГЛЕСИНТЕЗ ГАЗ України» 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 



71.Про припинення Комунального підприємства Воскресенської селищної 

ради «Лагуна» шляхом його ліквідації. 

   Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради 

  72.Про припинення діяльності Степівського закладу дошкільної освіти 

«Ягідка» Воскресенської селищної ради Миколаївської області шляхом 

ліквідації 

Доповідач: Перило В.В., в.о.начальника відділу ОКМС 

 73. Про внесення змін до рішення сесії Воскресенської селищної ради від 

23.12.2020 р №34 «Про організацію харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти Воскресенської селищної ради на 2021 рік» 

Доповідач: Перило В.В., в.о.начальника відділу ОКМС 

  74.Про умови оплати праці секретаря Воскресенської селищної ради на 2021 

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

 

 

 

 

 

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 до бюджету Воскресенської селищної 

територіальної громади на 2021 рік 

Доповідач: Белев’ят Ю.І, головний спеціаліст фінансового відділу 

нагадала що на сайті селищної ради опубліковано проєкт рішення, який 

обговорювався на засіданні постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 



планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та 

житлово- комунального господарства. Зачитала проєкт рішення. 

 

 

 

 

В обговоренні питання взяли участь: 

Крижановська В.В. поцікавилася, що саме мали придбати для амбулаторії                            

смт Воскресенське( відповідь- гемоаналізатор) 

Фільтанович Н.І., депутат селищної ради поцікавилася  її клопотанням про 

придбання посуду для школи. 

Білячак М.В. висловила свою думку про те, що у Воскресенській школі теж 

немає холодильника, ні камери. 

Пильо Ю.М, голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування, соціально- економічного  розвитку, інвестицій, інфраструктури 

та житлово - комунального господарства надав  відповідь Фільтанович Н. та 

Білячак М. про те, що їх клопотання розглядалися на засіданні бюджетної 

комісії, але в рамках 38 тис. грн.вільного залишку клопотань було на 4 млн. 

грн. 

Крижановська В.В. поцікавилася питанням отримання пільгових рецептів та 

заборгованістю, яка виникла. 

Белев’ят Ю.І. відповіла що на серпень і вересень місяці ліміти вичерпані. 

Запропонувала видавати дані безкоштовні рецепти певним категоріям людей. 

Треба щоб хтось контролював ці ліміти. 

Печериця В.В., депутат районної ради поцікавився чи використали всі 

кошти вільного залишку по 6 місяцях і яка сума була в порівнянні з 2020 

роком. 

Белевят Ю.І. відповіла що завжди було перевиконання дохідної частини, в 

цьому році вперше не виконується дохідна частина, хоча по підсумках 

півріччя вона виконана. Станом на сьогодні кошти вільного залишку 

повністю використані. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення № 1 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної 

ради №3 від 18.03.2021 р «Про затвердження структури виконавчих 

органів Воскресенської селищної ради, загальної чисельності апарату 

селищної ради та її виконавчих органів» 

Доповідач: Белев’ят Ю.І., головний спеціаліст фінансового відділу 
запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства. 

Заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 



Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №2 додається 

 

 Депутати надали слово гр. Скрипченко, приватному підприємцю із                                        

с. Калинівка висловила свою позицію щодо сплати податку на нерухоме 

майно. Наголосила на тому, що всього декілька добросовісних ПП сплачують 

цей податок. Запропонувала створити комісію щодо контролю за сплатою 

податку за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Секретар селищної ради підтримала пропозицію. 

 

3 СЛУХАЛИ: Про затвердження бюджетного регламенту проходження 

бюджетного процесу на місцевому рівні Воскресенської селищної ради 

Доповідач: Цесько О.С. начальник фінансового відділу запропонувала 

проєкт рішення . Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної 

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

розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального 

господарства. 

Заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №3 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної 

ради від 06.03.2018 року №3 «Про створення цільового фонду 

Воскресенської селищної ради» 

Доповідач: Доповідач: Белев’ят Ю.І., головний спеціаліст фінансового 

відділу запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово- комунального господарства. 

Заперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №4 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану роботи Воскресенської селищної 

ради, її виконавчого комітету та постійних комісій ради на ІІ півріччя 

2021 року 

Доповідач: Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради 
запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій.З 

аперечень, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 



ВИРІШИЛИ: рішення №5 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про визначення Державного підприємства «Агенція 

місцевих доріг Миколаївської області» замовником будівельних робіт по 

об’єкту « Капітальний ремонт дороги по вул. Зоряна в смт 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №6 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про визначення Державного підприємства «Агенція 

місцевих доріг Миколаївської області» замовником будівельних робіт по 

об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. 

Центральна та вул. Почтова в смт Воскресенське  Вітовського району 

Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №7 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про визначення Державного підприємства «Агенція 

місцевих доріг Миколаївської області» замовником будівельних робіт по 

об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. 

Пушкаревського в с. Пересадівка  Вітовського району Миколаївської 

області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №8 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: Про визначення Державного підприємства «Агенція 

місцевих доріг Миколаївської області» замовником будівельних робіт по 

об’єкту « Капітальний ремонт дороги (відновлення елементів покриття ) 

по вул. Шевченко на ділянці від буд. №40 до буд.№20 в смт 

Воскресенське Вітовського району Миколаївської області» 



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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №9 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту будівництва «Встановлення 

автоматичної пожежної сигналізації приміщень Грейгівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, с-ще Грейгове, вул. 14 

Гвардійської дивізії, 3 Вітовського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №10 додається 
 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт шкільного подвір’я Калинівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Соборна,15 в с. Калинівка Миколаївського 

району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №11 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальне будівництво харчоблоку Калинівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів по вул. Соборна,15 в с. Калинівка Миколаївського району 

Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №12 додається 

 



13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт даху Калинівської дитячої музичної 

школи по вул. Свободи, 9 в с. Калинівка Миколаївського району 

Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №13 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Встановлення автоматичної пожежної сигналізації 

приміщення Грейгівського будинку культури по вул. Івана Богуна 

буд.72 у селищі Грейгове Миколаївського району Миколаївської області 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №14 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту будівництва «Вогнегасне 

просочування дерев’яних конструкцій горищних приміщень будівлі 

Грейгівського будинку культури по вул. Івана Богуна буд.72 у селищі 

Грейгове Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №15 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Суворова на ділянці від буд.№127 до буд. №129 в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 



Підсумки відкритого поіменного голосування додаються 

ВИРІШИЛИ: рішення №16 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. 

Соборна та вул. Водопровідна в смт Воскресенське Миколаївського 

району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №17 додається 
 

18 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. 

Соборна та вул. Поперечна в смт Воскресенське Миколаївського району 

Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №18 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. 

Центральна та вул. Риночна в смт Воскресенське Миколаївського 

району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №19 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка 

від буд.№ 165 до вул. Лісова  в смт Воскресенське Миколаївського 

району Миколаївської області» 



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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №20 додається 

 

 

21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна 

на ділянці від буд. №1 до буд.№15 в смт Воскресенське Миколаївського 

району Миколаївської області» 

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

та соціально - економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №21 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. Мостова в 

смт Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №22 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Соборна  

в смт Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально - економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №23 додається 
 



24 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. Зарічна в 

смт Воскресенське Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально - економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №24 додається 

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від 

вул.Бойка-Блохіна,73 до вул. Михайла Грушевського в с. Пересадівка  

Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №25 додається 
 

26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від 

вул. Бойка - Блохіна, 139 до вул. Михайла Грушевського в с.Пересадівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №26 додається 
 

27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Жовтнева в с. Пересадівка Миколаївського району Миколаївської 

області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 



ВИРІШИЛИ: рішення №27 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку 

Космонавтів від вул. Адмірала Траверсе до вул. Набережна в с. 

Калинівка Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №28 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від 

вул. Свободи до вул. Адмірала Траверсе, 2А в с.Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №29 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від 

Свободи, 149 до вул. Шаповаленко,154 в Миколаївського району 

Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №30 додається 
 

31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від 

вул. Адмірала Траверсе,27 до вул. Шаповаленко,6 в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 



Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №31 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від 

вул. Адмірала Траверсе,13 до вул. Шаповаленко,24 в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №32 додається 
 

33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Новоселів 

від вул. Свободи до вул.Шаповаленко в с.Калинівка Миколаївського 

району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №33 додається 

 

 34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку між 

вул. Набережна та вул. Річна в с.Михайло – Ларине Миколаївського 

району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №34 додається 
 

35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту                    

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. 



Князя Вітовта та провулком між вул. Гагаріна та вул. Шалаєнко в                           

с. Михайло- Ларине  Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №35 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. 

Соборна та вул. Водопровідна в смт Воскресенське Миколаївського 

району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №36 додається 
 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя 

провулку від вул. Шкільна,19 та вул. Набережна,17 в селі Михайло-

Ларине Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №37 додається 
 

38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя 

провулку від вул. Шкільна,18 та вул. Річна,1 в с.Михайло - Ларине   

Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 



ВИРІШИЛИ: рішення №38 додається 
 

39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Зарічна 

в с. Водокачка Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №39 додається 
 

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Весняна 

в с. Водокачка Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №40 додається 
 

41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Шаповаленка на ділянці від буд.151 до буд.197 в с. Калинівка 

Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №41 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Князя 

Вітовта на ділянці від буд.№1 до буд №20 в селі Михайло-Ларине 

Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 



Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №42 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миколи 

Руденка в с-щі Грейгове Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №43 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проєкту 

будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Івана 

Богуна в с-щі Грейгове Миколаївського району Миколаївської області» 

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

та соціально- економічного розвитку запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №44 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття у комунальну 

власність Воскресенської селищної ради об’єкту нерухомого майна (с. 

Пересадівка , житловий будинок по вул. Жовтнева) 

Доповідач: Білозор Т.П., секретар селищної ради довела до відома 

депутатів інформацію та  запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійних комісій. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №45 додається 

 

Перед початком розгляду земельних питань Белев’ят В.Л., начальник відділу 

земельних відносин нагадав депутатам про зміни  законодавстві, а саме : 

рішення ради щодо безоплатної передачі земельних ділянок комунальної 

власності у приватну власність, окрім земельних ділянок, що перебувають у 

користуванні громадян та випадки передачі земельних ділянок власникам, 

розташованого на ній житлового будинку іншої будівлі та споруди, 

приймаються не менше як 2/3 депутатів від загального складу ради ( 18 



депутатів), це виділення земельних ділянок у власність, які перебувають у 

комунальній власності. 

 

46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Томковій А.М. ( в межах території                        

с. Михайло-Ларине) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення та пояснив що ця земельна ділянка вільна від 

забудов, перебуває у комунальній власності громади. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

Секретар селищної ради Білозор Т.П. запропонувала замінити члена 

секретаріату Варфоломеєву Аліну, яка покинула залу засідань, на 

Фільтанович Наталію. Інших пропозицій не надходило. Проведено 

голосування. Підсумки голосування- одноголосно. 

 

47 СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства за межами с. Водокачка,                                         

гр. Демитер М.Ю., Демитер О.М., Демитер І.М., Демитер З.П., Крикун 

О.О., Цвятко Л.Л.,Цвятко О.М. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення та пояснив, що відповідно до наданого 

викопіювання ця земельна ділянка знаходиться в оренді Грейгівської школи. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються: 

ВИРІШИЛИ: рішення №46 додається. 

 

48 СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства( Бреславський М.І., 

Бреславська О.П., Бойко С.М., Громик Р.І., Кошель А.А., Кремезюк 

А.Ю., Колесник І.А., Маршанішвілі С.Г., Пятанчук Л.М., Приходько 



О.С., Пятанчук В.П., Шевченко О.М., Швець С.А.)( в межах с. 

Водокачка) 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення та пояснив що дані земельні ділянки 

зарезервовано під громадські пасовища с. Водокачка. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №47 додається. 

 

49 СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства Яценко І.І., Тиличко В.Я., 

Форошевській Т.М. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №48 додається. 

 

50  СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність (В.02.01) гр. Кучманич Ю.М.  

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №49 додається. 

 

51  СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) та надання у власність гр Іванченко Г.Т, Белевяту 

С.М. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення. 



Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №50 додається. 

 

52  СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ярошової Л.М.  

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №51 додається. 

 

53  СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за  КВ ЦПЗ (А.01.03)громадянину 

Балущаку Д.О.  

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення . 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №52 додається. 

 

54 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Яцковській В.Л.,  Яцковській Н.Л.,                         

Яцковському Л.А.  

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення та пояснив, що зазначені земельні ділянки 

вільні від забудови. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 



Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

55  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Реутовій І.В.  

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення та пояснив, що зазначена земельна ділянка 

вільна від забудови, не додано право власності або технічний паспорт на 

будівлі. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

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 гр. Циганок В.С.  

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №53 додається 

 

57 СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

ведення  особистого селянського господарства Дунак І.Я. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення та пояснив що на дану земельну ділянку вже 

розроблений проєкт землеустрою. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 



Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 54 додається. 

 

58 СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Мар’яновській Н.М.  

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення, згідно плану зонування це землі житлової та 

громадської забудови. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №55 додається 

 

59  СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. Маршанішвілі 

С.Г. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення, на зазначену земельну ділянку вже надано 

дозвіл іншій громадянці. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №56 додається 

 

60 СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства Заіченко А.С., Полюбіну 

С.В., Заіченко О.В. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення та пояснив, що зазначена земельна ділянка 

зарезервована під громадські пасовища с.Червоне 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 



ВИРІШИЛИ: рішення №57 додається 

 

61  СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Смульському П.О. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення, пояснив що бажана земельна ділянка 

знаходиться за межами населеного пункту смт Воскресенське і згідно плану 

зонування не передбачена для відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 58 додається. 

 

62  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Ященко О.М. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

63 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр. Галєнтус О.М. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 



 

64 СЛУХАЛИ: Про відмову у розробленні проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 

Первак В.В. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення, та пояснив, що бажана земельна ділянка вже 

знаходиться у приватній власності. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №59 додається. 

 

65 СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за КВЦПЗ( А.01.03) гр. Карпенко І.В. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення. Громадянка отримала Наказ  управління 

Держгеокадастру, розроблений проєкт, сформована ділянка. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №60 додається. 

 

66  СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості ) та надання у власність гр. Князян Н.Г., Синюгіній А.О.  

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №61 додається 

 

67 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 



ведення фермерського господарства гр. Ткаченко А.І., Ткаченко А.В.,                        

Ткаченко К.В., Ткаченко О.В., Ткаченко В.І. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин  пояснив  

що земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні, голова ф/г 

займається розпаюванням земельної ділянки. 

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

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

раціонального використання земель та екології сказав про те, що питання 

обговорювалося на засіданні комісії в присутності голови фермерського 

господарства. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №62 додається 

 

68  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Ткаченко А.І.,                                        

Ткаченко В.І., Ткаченко О.В. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин пояснив, 

що це залишок земельної ділянки, яка знаходиться у користування 

фермерського господарства. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

69  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства громадянам Петрову В.В.,                          

Кузьмі Ю.І., Кузьмі О.І, Кузьмі І.О., Петровій Г.Я. 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин 

запропонував проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №63 додається 

 



70  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану 

території ДП « ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ УКРАЇНИ» 

Доповідач: Белевят В.Л., начальник відділу земельних відносин зачитав 

заяву ДП « ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ УКРАЇНИ» та   запропонував проєкт 

рішення. 

Представник ДП« ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ УКРАЇНИ» надала інформацію про 

вітрові електростанції.  

Моторний М.М. повідомив депутатів про те, що потенційний інвестор 

просить дозволу на розробку детального плану території, це свого роду 

«розвідка», вони для себе повинні визначити чи підійде їм ця земельна 

ділянка, чи буде придатна в майбутньому для будівництва вітрових 

електростанцій. Якщо земельна ділянка виявиться непридатною, то це 

питання зніметься з порядку денного. Якщо ділянка буде відповідати 

вимогам, тоді шляхом переговорів буде вирішуватися наступний етап. 

Земельну ділянку не видаємо, а даємо чи не надаємо дозвіл на детальний 

план території. Після виготовлення документації буде проведено 

обговорення громадою. 

Трофіменко Н.І., підтримала дане питання. 

Печериця В.В, депутат Миколаївської районної ради сказав про те, що це 

договір про наміри. Підтримав дане питання при умові, що будуть 

працевлаштовані жителі громади, буде надходити прибуток до селищної 

ради. На минулій сесії не розглянули це питання, тому що не було дотримано 

термінів оприлюднення (висвітлення проєкту менше 10 днів).Просив 

депутатів підтримати проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №64 додається 

 

71 СЛУХАЛИ: Про припинення Комунального підприємства 

Воскресенської селищної ради «Лагуна» шляхом його ліквідації 

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

рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні профільної комісії. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №65 додається. 

 

 72 СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності Степівського закладу 

дошкільної освіти «Ягідка» Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області шляхом ліквідації 



Доповідач: Перило В.В.,в.о. начальника відділу ОКМС запропонувала 

проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні  постійної комісії з питань 

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

освіти, культури, молоді та спорту. Запитань, зауважень від депутатів не 

надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №66 додається. 

 

73 СЛУХАЛИ: 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 201 

рік» 

Доповідач: Перило В.В., в.о начальника відділу ОКМС запропонувала 

проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні профільної комісії. 

Запитань, зауважень від депутатів не надходило. 

Проведено відкрите поіменне голосування. 

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

74 СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці секретаря Воскресенської 

селищної ради на 2021 рік 

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

запропонувала проєкт рішення. 

Питання обговорювалося депутатами на засіданні профільної комісії.  

Підсумки відкритого поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення №67 додається. 

 

 

        Секретар селищної ради Білозор Т.П. повідомила, що порядок   

денний  десятої позачергової  сесії селищної ради  восьмого скликання 

вичерпано. Звернувшись до депутатів, запитала, чи є зауваження до порядку 

ведення сесії. 

       Секретар селищної ради Білозор Т.П. оголосила  десяту позачергову  

сесію селищної ради восьмого скликання закритою. 

                              

                                       /Лунає Державний Гімн України/ 
 

 

Секретар селищної ради                                                Тетяна БІЛОЗОР 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


